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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas 
nawrócenia i pokuty. Czas pojednania 

z Bogiem. Czas uświadomienia sobie, że 
jesteśmy powołani do świętości i do życia 
z Bogiem. Tegoroczny Wielki Post wiąże się 
z przygotowaniem do kanonizacji dwóch wiel-
kich papieży: bł. Jana XXIII i naszego Rodaka 
bł. Jana Pawła II, którzy tak często wskazywali 
konieczność zwrócenia się do Boga i kroczenia 
Jego drogami. 

Powołaniem każdego chrześcijanina jest 
świętość. Tego uczył nas bł. Jan Paweł II, który 
pod wieloma względami zawstydza nas swoją 
świętością. Papież nie mówił o nadzwyczajnej 
świętości, ale wzywał do szukania jej w co-
dziennym życiu. Nie polega to, jak wskazywał 
bł. Jan Paweł II, „na dokonywaniu rzeczy 
niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu 
do rzeczy zwykłych i codziennych”. 

Ojciec Święty rozumiał człowieka, jego 
słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie 
potępiał, ale też nie przemilczał trudnych 
problemów. Wiedział, że człowieka stać na 
więcej, że jest on stworzony do większych 
rzeczy. Dobrze rozumieli to młodzi, którym 
Papież ukazywał ideały i szanse na budowa-
nie lepszego świata, bardziej sprawiedliwego 
i solidarnego. Uczył ich wymagać od siebie, 
nawet gdyby inni niczego od nich nie wyma-
gali. Bł. Jan Paweł II głosił prawdę o Miłosier-

dziu Bożym. Ta prawda towarzyszy naszemu 
pokoleniu i jest odpowiedzią na nasze lęki 
i zagrożenia, tęsknoty i nadzieje. 

Ojciec Święty pozostawił nam skarb swego 
nauczania, który powinniśmy zgłębiać i wpro-
wadzać w codzienne życie. 

Jako wspólnota parafialna w sobotę poprze-
dzającą kanonizację, 26 kwietnia, będziemy 
trwać od godz. 21.00 do 22.00 na czuwaniu 
modlitewnym, szczególnie podkreślając godz. 
21.37 – odejście Jana Pawła II do Domu Ojca. 
Natomiast w niedzielę kanonizacyjną zapra-
szam na uroczysta Mszę św. o godz. 17.00, 
która będzie naszym dziękczynieniem za dar 
kanonizacji. Po Mszy św. wysłuchamy kon-
certu w wykonaniu Jarosława Moczulskiego 
i Macieja Nestora pt. „Pieśni nabożne”.

Do tych wielkich uroczystości przygotuje-
my się poprzez rekolekcje wielkopostne, które 
rozpoczniemy 5 kwietnia, a które poprowadzi 
o. Mariusz Legieżyński – oblat z Łeby. 

Pragnę zakończyć te słowa wezwaniem, 
jakie Papież skierował do młodzieży w roku 
2000: „Młodzi wszystkich kontynentów, nie lę-
kajcie się być świętymi nowego tysiąclecia!” Te 
słowa odnoszą się do wszystkich, którzy mają 
młode serca, niezależnie od wieku, a zatem do 
nas wszystkich, którzy w chrzcie zostaliśmy 
odnowieni wieczną młodością Ducha.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazy-
wana jest Laetare, od pierwszych słów 

antyfony na wejście tejże mszy: Laetare, 
Ierusalem... (Wesel się, Jeruzalem...). Jej 
nazwa oznacza radość pośród pokuty, chwilę 
wytchnienia podczas utrapienia. Miejscem, 
w którym możemy odnaleźć wytchnienie, 
odpocząć i zaczerpnąć sił, jest Kościół. W nim 
możemy odnaleźć źródło radości, którym jest 
Jezus Chrystus. On nas przeprowadza przez 
wszystkie doświadczenia życia. Przypomina, 
że po dniach krzyża – Wielkiego Postu – przy-
chodzi radość Wielkanocnego poranka. 

Dzisiaj, w wyniku zmian zachodzących 
w świecie i w ludzkich sercach, istnieje na-
stawienie na czerpanie radości z pominięciem 
ciężaru krzyża. Stąd nawet przygotowanie do 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego zostaje 
przez wiele osób pozbawione elementów po-
kutnych, które mają prowadzić do szczerego 
nawrócenia. Pozostaje tradycja świętowania 
bez odniesienia do prawdy o śmierci Jezusa 
za nasze grzechy. Brak świadomości grzechu 
wyklucza potrzebę jakiejkolwiek zmiany 
w swoim życiu. Poczucie doskonałości i sa-
mowystarczalności sprawia, że Bóg staje się 
niepotrzebny, że osoba siebie stawia na Jego 
miejscu. Pozostają tylko zwyczaje. Papież 
Franciszek zwrócił na to uwagę, mówiąc, że 
dramatem współczesnego człowieka nie jest 
brak Bożego miłosierdzia, ale to, że człowiek 
o nie nie prosi, uważa, że go nie potrzebuje. 

Tymczasem Bóg okazuje nam swoje miłosier-
dzie, chce nim hojnie obdarzać. Męka, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa to najgłębszy wyraz 

Bożego miłosierdzia. Aby go doświadczyć 
trzeba się na chwilę zatrzymać, trzeba dać sobie 
czas, aby przed Bogiem, a więc w prawdzie, 
spojrzeć na swoje życie. Wejście w przeżycie 
zmartwychwstania Pana bez osobistego nawró-
cenia będzie brakiem szacunku dla siebie i Boga. 
Jedną z okazji dają rekolekcje. Tradycyjnie są 
one organizowane w parafiach. Od momentu 
powrotu katechezy do szkół istnieje w Polsce 
prawna możliwość, by organizować je również 
w szkołach dla dzieci i młodzieży uczęszcza-
jącej na katechezę. Od kilku lat próbujemy tę 
praktykę wprowadzić do obornickich szkół. 
W większości, choć niestety nie wszędzie, 
spotyka się to z życzliwością i zrozumieniem 
ze strony Dyrektorów. Rekolekcje szkolne są 
trudnym przedsięwzięciem. Wymagają wysiłku 
i zaangażowania ze strony uczestników i orga-
nizatorów. Podobnie, jak każdy trud, spotykają 
się z pokusą lekceważenia i bierności. Jednak 
owoce wysiłku wkładanego w dobre rzeczy 
zawsze są warte podejmowania działań. Pragnę 
podziękować osobom, które takie myślenie ro-
zumieją i wspierały przeprowadzenie rekolekcji. 

Przed nami druga połowa Przygotowania 
paschalnego, święta, a następnie, w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, kanonizacja Jana Paw-
ła II i Jana XXIII. Symbolicznym znakiem 
radości z kanonizacji i otwarcia się na Boże 
miłosierdzie będzie przyjęcie do naszych do-
mów „Światła miłosierdzia”. Światło przekaże 
J.E. Ks. Abp Józef delegacjom dekanalnym 
w katedrze w sobotę 12 kwietnia. Następnego 
dnia, w Niedzielę Palmową, w godzinach po-
południowych światło to zostanie przekazane 
do parafii. W naszym kościele będziemy mogli 
je odpalić ze świecznika palącego się pod 
obrazem bł. Jana Pawła II. Niech jego blask, 
połączony ze światłem świecy paschalnej, 
rozjaśni wszelkie ciemności naszych serc 
i domów, budzi nadzieję i radość z życia, do 
którego zaprasza nas Zmartwychwstały. 

 Ks. Maciej Chwarścianek SDS

„Pamiętajmy, że męka Chrystusa kończy 
się zawsze radością zmartwychwstania. 
Toteż, kiedy czujesz we własnym sercu 
cierpienie Chrystusa, pamiętaj, że nadejść 
musi zmartwychwstanie, musi zajaśnieć 
radość Wielkanocy. Nie pozwól, aby smutek 
tak zawładnął tobą, że zapomnisz o radości 
zmartwychwstania Chrystusa”. 

Matka Teresa z Kalkuty
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Słowo na dziś
Słowo Boże

Trwamy w okresie Wielkie Postu, który 
przygotowuje nas do przeżycia najwięk-

szego chrześcijańskiego święta Wielkiej Nocy. 
Za dwa tygodnie Niedzielą Męki Pańskiej 
(Palmową) rozpoczniemy Wielki Tydzień, 
tydzień bezpośredniego przeżywania pamiątki 
przejścia (Paschy) naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, ze śmierci do życia. Pamiątka ta jest 
centrum roku liturgicznego Kościoła. Pascha 
w Kościele katolickim jest szczególnie uroczy-
ście przeżywana tylko raz w roku, w okresie 
Świąt Wielkanocnych. Uroczystość przypada 
w Wielką Noc z soboty na niedzielę, w tym 
roku z 19 na 20 kwietnia. Noc ta jest pamiąt-
ką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Od 
Paschy wywodzą się wszystkie Eucharystie 
sprawowane w ciągu całego roku, a zwłaszcza 
w każdą niedzielę.

Przygotowując się do tak wielkiego wyda-
rzenia, staramy się przyjąć sakrament pojedna-
nia, uprzednio prosząc bliźnich o wybaczenie 
naszych przewinień oraz samemu wybaczając 
ich winy. Uczestniczymy w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wsłuchu-
jemy się w Słowo Boże podczas rekolekcji. 
Poprzez post, jałmużnę i modlitwę staramy się 
o nasze nawrócenie, a tak naprawdę zabiegamy 
o nasze przejście ze śmierci do życia. Zabiega-
my o życie wieczne, o nasze zbawienie.

Nie osiągniemy jednak tego celu sami wła-
snymi siłami. To Bóg poprzez mieszkającego 
w nas Ducha Świętego uzdalnia do przemiany 
nasze serca. To On zawsze pierwszy wychodzi 
z inicjatywą, to On posługuje się w Kościele 
także ludźmi: kapłanami, a niekiedy również 
ludźmi świeckimi, którzy posłani przez Ko-
ściół głoszą Słowo Boże, Dobrą Nowinę o Je-
zusie Chrystusie, Synu Bożym. Słowo Boże 

ma moc wezwać nas do nawrócenia, do wiary. 
Wiara zaś rodzi się ze słuchania.

Przygotowanie się do pełnego przeżycia 
Wielkiego Tygodnia jest podstawowym za-
daniem każdego chrześcijanina. Świadome 
przeżycie chrześcijańskiej Paschy wraz z ca-
łonocnym czuwaniem wszystkich wiernych 
wspólnoty parafialnej w tą wyjątkową Wielką 
Noc winno być wewnętrzną potrzebą każdego 
wyznawcy Chrystusa, szczególnie w roku, 
który przeżywamy pod hasłem „Wierzę w Syna 
Bożego”. Szczyt świętowania w roku liturgicz-
nym przypada właśnie w Wigilię Paschalną.

W tę noc cały Kościół winien czuwać. 
W liturgii Wielkiej Soboty czuwanie ma 
wymiar symboliczny. Wspólnota parafialna 
gromadzi się późnym wieczorem (powinno być 
już ciemno). Liturgię rozpoczyna ceremonia 
poświęcenia ognia i zapalenia paschału. Pas-
chał (duża, specjalnie opisana i udekorowana 
świeca z wosku pszczelego) symbolizuje Jezusa 
Chrystusa, który jest światłem. Chrystus, 
nasze światło, wchodzi do ciemności grzechu 
każdego z nas. Ta ciemność to mrok świątyni, 
w której oczekujemy na procesyjne wprowa-
dzenie zapalonego paschału i wysłuchanie 
uroczystego śpiewu orędzia paschalnego 
zwanego „Exultet”. W czasie śpiewu światło 
rozchodzi się wśród ludu, gdyż Jezus Chrystus 
zmartwychwstał i jest wśród nas żywy. W li-
turgii następuje czas wspominania wielkich 
wydarzeń w historii zbawienia. Rozpoczyna 
się długa liturgia słowa. Później następuje 
Eucharystia, podczas której udzielany jest sa-
krament chrztu świętego katechumenom, czyli 
tym, którzy przygotowywali się do przyjęcia 
wiary. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
neofitom (nowym, przyjętym do wspólnoty 

„Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także 
wasza wiara.” (1Kor 15, 14)

Przeżyjmy godnie  
chrześcijańską Paschę!

Każdy z nas jest niewidomy od urodze-
nia. Być może widzimy wiele, ale nie 

widzimy tego, co najważniejsze . „ Człowiek 
widzi , bo człowiek patrzy na to, co widoczne 
dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” ( 1 
Sm 16 ,7 ). Cud, który dokonał się dwa tysiące 
lat temu przy sadzawce Siloe, ma nastąpić 
w każdym z nas. Tylko wtedy , gdy patrzymy 
na ludzi i świat oczami Boga, zaczynamy 
powoli rozumieć naszą rzeczywistość.

Ślepota w Biblii ma znaczenie nie tylko 
fizyczne, ale także duchowe. Niewidomy 
to ten, który nie widzi światła. A źródłem 
światła jest Bóg . To On sprawił, że świeci 
słońce, które daje życie światu. Ten, który 
nie widzi , nie może cieszyć się pełnią cudów 
natury. Człowiek, który pozostaje w grzechu 
- to ślepy z własnego wyboru. Grzesznik nie 
wpuszcza światła łaski Bożej, nie pozwala, 
by dotknęła ona jego serca. Jest ograniczony 

i nie jest w stanie cieszyć się pełnią Bożego 
daru. Wielki Post to czas, który sprawdza 
naszą religijną postawę. Poprzez uczestnic-
two w nabożeństwach, przez wielkopostną 
spowiedź odrzucamy od siebie to, co oddziela 
nas od poznania Boga. Kiedy niewidomy 
z Ewangelii po przywróceniu wzroku zo-
baczył Jezusa , wyznał swoją wiarę i złożył 
Mu pokłon.

Do kogo dziś jestem podobny? Do nie-
widomego , którzy sumiennie chce pełnić 
wolę Zbawiciela i oczyścić się ze swoich 
grzechów, aby widzieć - czy do faryzeuszów , 
którzy oceniali wszystkich według własnych 
kryteriów?

Panie, spraw, abym widział światło i był 
w stanie spojrzeć na siebie i innych Twoimi 
oczami, abym mógł nieść światło do tych, 
którzy Ciebie nie widzą.

Ks. Włodzimierz Szydłowski

Ewangelia według św. Jana 9,1-41

Zapraszamy na Misterium Wielkanocne pt. 

„Zbudź się, mój duchu”
oparte na wspaniałych tekstach ks. Twardowskiego

w niedzielę Miłosierdzia Bożego 

27 kwietnia po Mszy św. wieczornej 
o godz. 18.30 w kościele NSPJ.

Misterium przygotowane przez młodzież i dzieci  
pod kieronictwem Beaty Klempert
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członkom Kościoła) jednocześnie z sakramen-
tem Chrztu udzielany był także sakrament 
bierzmowania i Eucharystii. Dzisiaj na ogół 
nie chrzci się osób dorosłych, czasem jednak 
zdarzają się takie przypadki, co jest doniosłym 
wydarzeniem we wspólnocie parafialnej. Szko-
da, że takie wydarzenia nie mają charakteru 
publicznego, a tym samym nie są świętem 
całej wspólnoty. Nie stanowią już dzisiaj jakże 
ważnego świadectwa wiary dla wyznawców 
Chrystusa i dla niewierzących. Nie chrzci się 
w tę noc dzieci, głównie ze względów praktycz-
nych. W tej części Eucharystii wprowadzono 
zwyczaj odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych 
całej wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie wielkosobotniej Eucharystii 
udzielane jest uroczyste błogosławieństwo 
i z kościoła wychodzi procesja z Najświęt-
szym Sakramentem, która przy dźwiękach 
dzwonów obwieszcza światu, że Chrystus 
zmartwychwstał. Po procesji każdy uczest-
niczący w nocnym czuwaniu udając się do 
domu pozdrawia spotkanych przechodniów 
chrześcijańskim wielkanocnym zawołaniem: 
„Chrystus zmartwychwstał”, oczekując odpo-
wiedzi „Prawdziwie zmartwychwstał”.

Dawniejszą agapę spożywaną we wspól-
nocie zastępuje dzisiaj uroczyste wielkanocne 
śniadanie spożywane w rodzinnym gronie 
w domu.

Przeżyjmy więc godnie tegoroczną Paschę! 
Zachęcam wszystkich mieszkańców obu na-
szych obornickich parafii do uczestnictwa w li-
turgii Wielkiej Soboty w naszych kościołach. 
To ona jest centralnym wydarzeniem w życiu 
chrześcijanina, a nie święcenie pokarmów. 

Niech nikogo nie zabraknie więc na czuwa-
niu w Wielką Noc na liturgii Wielkiej Soboty!

Zbigniew Stachurski

_____________________ 
Pascha to dawna uroczystość żydowska, 

której chrześcijaństwo nadało nowe znacze-
nie. Żydzi czcili pamięć uwolnienia ich spod 
jarzma niewoli i oczekiwali wybawiciela naro-
dowego; chrześcijanie, obchodząc uroczyście 
swoje uwolnienie od grzechu i śmierci, łączą 
się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym, aby mieć udział w Jego życiu 
wiecznym i kierują swoje nadzieje ku Jego 
chwalebnemu ponownemu przyjściu (paruzji).

Co to są Gorzkie Żale?
W najpopularniejszej encyklopedii in-

ternetowej Wikipedii po wpisaniu hasła 
„Gorzkie Żale” czytamy, że jest to modlitwa 
liturgiczna w Kościele katolickim, mająca 
najczęściej charakter nabożeństwa euchary-
stycznego, zazwyczaj odprawiana w okresie 
Wielkiego Postu, szczególnie w niedziele, ale 
również, zależnie od lokalnych zwyczajów, 
w inne dni.

Na innych stronach internetowych, np. 
na stronie polskiej prowincji pijarów, można 
przeczytać więcej: Gorzkie Żale są popular-
nym zbiorem pieśni o męce Pańskiej śpie-
wanych we wszystkich kościołach w Polsce 
podczas Wielkiego Postu w ramach nabo-
żeństwa pasyjnego, w miejsce nieszporów. 
Nabożeństwo zostało połączone z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu, kazaniem 
pasyjnym i śpiewem suplikacji (Święty 
Boże). Znane i praktykowane obecnie w wie-
lu krajach Europy i świata Gorzkie Żale mają 
wybitnie polski rodowód, a rozpowszechnili 
je w świecie nie tylko polscy katolicy, którzy 
z różnych powodów byli zmuszeni przeby-
wać za granicą, ale także polscy misjonarze, 
którzy uczyli ich swoich wiernych.

Geneza Gorzkich Żali
Nabożeństwo Gorzkich Żali pochodzi 

z początków XVIII w. Jego tekst zachował 
do dziś oryginalne, staropolskie brzmienie. 
Pieśni te powstały w nurcie dawnych miste-
riów, czyli przedstawień męki Pańskiej, które 
w średniowieczu urządzano w kościołach. 
Autor Gorzkich Żali jest nieznany. Po raz 
pierwszy ogłosił je drukiem ks. Wawrzyniec 
Benik, opiekun Bractwa Św. Rocha przy 
kościele Św. Krzyża w Warszawie w roku 
1707. Nosiły tytuł „Snopek Mirry” (pełny 

GORZKIE ŻALE
tytuł oryginału: „Snopek myrry z Ogrodu 
Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey 
Męki Syna Bożego rospamiętywanie”). 
Tytuł był nawiązaniem do jednego z darów 
królewskich przyniesionych małemu Jezu-
sowi przez mędrców; mirra była symbolem 
męczeństwa, które miało stać się udziałem 
Nowonarodzonego. Gorzkie Żale były śpie-
wane przez Bractwo św. Rocha już od roku 
1698.

Budowa
Nabożeństwo opiera się na motywach 

dawnej Jutrzni, zawiera także pewne ele-
menty misteriów liturgicznych. Do reformy 
liturgicznej Pawła VI Jutrznią zwano na-
bożeństwo po łacinie nazwane Matutinum, 
któremu w obecnym brewiarzu odpowiada 
Godzina Czytań. I właśnie na owym Matu-
tinum wzorowane są Gorzkie Żale. Składało 
się ono z wezwania i trzech nokturnów. 
W każdym nokturnie były trzy psalmy. Ana-
logicznie Gorzkie Żale składają się z pobudki 
i trzech części, z których każda zawiera trzy 
pieśni. Te trzy pieśni: Hymn, Lament duszy 
nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa z Matką 
Bolesną są odpowiednikiem trzech psalmów 
dawnego Matutinum, podobnie jak trzy ana-
logicznie zbudowane części Gorzkich Żalów 
odpowiadają dawnym trzem nokturnom.

Całość składa się z następujących ele-
mentów: Pobudka (zachęta), Intencja, Hymn, 
Lament duszy nad cierpiącym Jezusem, 
Rozmowa z Matką Bolesną, Suplikacja (an-
tyfona), Któryś za nas cierpiał Rany. Części 
śpiewa się następująco: w I i IV niedzielę 
Wielkiego Postu cz. 1, w II i V niedzielę Wiel-
kiego Postu cz. 2, w III niedzielę Wielkiego 
Postu i w Niedzielę Palmową cz. 3 (każda 
poprzedzona jednakową pobudką).Środa popielcowa w parafii NSPJ. 

W parafii NSPJ w Środę Popielcową 
głoszenie rekolekcji wielkopostnych 

rozpoczął ks. Andrzej Smołka. Przypomniał 
nam, że Jezus żyje i działa nadal. Zachęcał 
do zaprzyjaźnienia się z Nim i zaproszenia 
Go do naszego życia. Wiara bowiem nie 
może zostać tylko w sferze wiedzy, wymaga 
zaufania Temu, w Kogo wierzymy – Bogu, 
podjęcia trudu życia nią nacodzień, posłu-
szeństwa przykazaniom, które Bóg nam dał, 
wierności sakramentom. Tylko w ten sposób 
doświadczymy cudów o których słyszeliśmy, 
że zdarzają się innym: cudów przemiany 
naszego życia i przyjaźni z Jezusem – Sy-
nem Boga.

Barbara Wrzesińska

Rekolekcje  
w parafii NSPJ



98

W części prezentującej motywy Stabat 
Mater dolorosa, poza elementami jasno 
nawiązującymi do Jutrzni, widać wyraźne 
odniesienia do litanii, najwyraźniejszym zaś 
takim odniesieniem jest śpiewanie suplikacji 
po całym nabożeństwie.

Melodia Gorzkich Żali odznacza się pro-
stotą rytmiczną i symetrią budowy. Całość 
utrzymana jest w tonacjach kościelnych 
i bardzo zbliżona do psalmodii gregoriań-
skiej, podobnie jak np. psalmy nieszporne.

 Przebieg liturgii 
Samo nabożeństwo posiada swoistą 

„otoczkę” liturgiczno-ludową. Zaczyna się 
od obrzędów związanych z rozpoczęciem 
adoracji Najświętszego Sakramentu – kapłan 
w postnej szacie liturgicznej (kolor męczeń-
ski – fiolet) lub albie (ewentualnie komży) 
i stule otwiera tabernakulum i przenosi Ciało 
Pańskie do monstrancji; w tym czasie kantor 
lub organista intonuje jedną z wielu pieśni 
wielkopostnych, np. „Krzyżu święty nade 
wszystko”. Wierni klęczą przed monstrancją. 
Kiedy klęka również ksiądz, rozpoczyna się 
śpiew Gorzkich Żali.

Po odśpiewaniu liturgii następuje kazanie 
pasyjne – zazwyczaj kazania są serią na cały 
okres Wielkiego Postu i następują po sobie 
na zasadzie logicznego ciągu. Po kazaniu 
odśpiewuje się jedną lub kilka pieśni, a na-
stępnie udzielane jest błogosławieństwo. 
Bywa, że pomiędzy pieśniami udzielana jest 
komunia święta, lecz nie jest to regułą. Często 
Gorzkie Żale są tak usytuowane czasowo, by 
można było po nich zostać na Mszy.

Czy Gorzkie Żale są popularne? 
Gorzkie Żale to nabożeństwo piękne, ale 

trudne – posługujące się dawnym językiem 
i nieco anachroniczną, chociaż piękną w swej 
prostocie, melodią. Traktuje o bardzo poważ-
nym i trudnym temacie, jakim jest cierpienie 

– bolesne misterium męki Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. Trudna tematyka i daleka 
od popowej forma sprawiają że nabożeństwa 
Gorzkich Żali cieszą się stosunkową niewiel-
ką popularnością.

W Obornikach główną siłą na nabożeń-
stwach Gorzkich Żali są starsze panie oraz 
młodzież przygotowująca się do bierzmo-
wania, która musi pokazać się na określonej 
ilości nabożeństw. Smutną prawdą jest, że 
często unikamy Gorzkich Żali, uważając je 
za „zawodzenie na kolanach”. Czasem jest 
i tak, że osoby, które nie miałyby nic prze-
ciwko uczestnictwu w tym nabożeństwie, 
nie przychodzą na nie ze względu na godzinę 
– Gorzkie Żale odbywają się po południu, 
a niektórzy ludzie, który byli już na sumie czy 
Mszy porannej, nie chcą drugi raz odbywać 
drogi do kościoła po obiedzie, wolą ten czas 
spędzić z rodziną czy jeszcze inaczej.

Myślę, że na popularność Gorzkich Żali 
mogłoby pozytywnie wpłynąć wprowadze-
nie specjalnych kazań dla młodzieży lub np. 
zmiana pieśni na błogosławieństwo końcowe 
na bardziej współczesne, by zachęcić tych, 
którzy nie odnajdują się w dawnych, choćby 
najpiękniejszych słowach i melodiach. Uwa-

żam też, że są one nieco niedoreklamowane 
– mało kto wie, że to polski wynalazek, mało 
kto z uwagą i zrozumieniem wsłuchuje się 
w słowa pieśni i faktycznie przyjmuje je do 
serca ze wzruszeniem. Niewielu spośród 
młodych przygotowujących się do bierzmo-
wania zostaje na Gorzkich Żalach w kolej-
nych latach.

Podsumowanie
Gorzkie Żale to wspaniały polski zwyczaj, 

który rozprzestrzenił się na wiele krajów 
Europy. W urzekająco prostej i pięknej for-
mie służy on przypominaniu i rozważaniu 
Męki Chrystusa. Mimo archaicznego języka 
tekst nie jest trudny do zrozumienia. Ponad 
trzechsetletnia tradycja powoli odchodzi 
w zapomnienie, nie będąc zbyt gorliwie 
kultywowaną przez młodzież. Może się to 
okazać niepowetowaną stratą dla świado-
mości religijnej kolejnych pokoleń i dla ich 
rozwoju duchowego, który następuje teraz 
w warunkach utrudnionych przez sprzeczny 
przekaz mediów i niekonsekwentny przy-
kład otoczenia. Poza liturgią sakramentów 
i sakramentaliów katecheza powinna brać 
pod uwagę formy pobożności wiernych 
i religijności ludowej, których znakomitym 
przykładem są Gorzkie Żale. Każdy dobry 
polski katolik powinien więc poznać liturgię 
Gorzkich Żali.

Opracowała Monika Pawlak

– w parafii NSPJ o godz. 17.30
– w parafii JTiAP o godz. 16.00

Zimowe rekolekcje w Bagnie odbyły się 
w dniach od 17 do 21 lutego. Uczestniczyło 

w nich dwadzieścia siedem osób (co jest do-
tychczasowym rekordem), w tym osiem osób 
z Obornik Śląskich – po cztery z każdej parafii. 
Przewodniczył nam ksiądz Darek Jasuba. 

Zimowe rekolekcje 
dla chłopców  

w Bagnie

Rekolekcje zaczęły się w poniedziałek 
o godzinie siedemnastej i do wieczora czas 
spędziliśmy na terenie klasztoru. Codzien-
nie po śniadaniu odbywał się krąg biblijny, 
podczas którego omawialiśmy wybrane frag-
menty Pisma Świętego. Również codziennie 
po wstaniu i przed spaniem były modlitwy, 
w południe Msza święta, a przed kolacją 
adoracja Najświętszego Sakramentu. 

We wtorek po obiedzie w ramach rekreacji 
udaliśmy się na basen w Trzebnicy. W środę 
po południu było oglądanie filmów i odpo-
czynek. W czwartek po obiedzie było wyjście 
do Bagna. W piątek zostało tylko pakowanie 
i sprzątanie. Teren klasztoru opuściliśmy 
przed godziną jedenastą.

Jan Szykasiuk

Gorzkie Żale 
odbywają się w niedziele  

Wielkiego Postu
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W czasie Wielkiego Po-
stu – okresie naszej 

przemiany, aby na nowo na-
rodzić się w Jezusie Chrystu-
sie – gdy zastanawiamy się, 
w jaki sposób przygotować 
się do Świąt Wielkanocnych, 
przychodzi nam z pomo-
cą Pismo Święte Nowego 
Testamentu. Naszą uwagę 
może szczególnie zwrócić 
Drugi List do Tymoteusza, 
będący ostatnim natchnio-
nym pismem św. Pawła 
(zwanym z tego powodu 
testamentem Apostoła). 
W nim to św. Paweł pisze:

 Ty natomiast trwaj 
w tym, czego się nauczy-
łeś i co ci powierzono, bo 
wiesz, od kogo się na-
uczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pi-
sma święte, które mogą 
cię nauczyć mądrości 
wiodącej ku zbawieniu przez 
wiarę w Chrystusie Jezu-
sie. Wszelkie Pismo od Boga 
natchnione [jest] i pożytecz-
ne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwo-
ści - aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony 
do każdego dobrego czynu. 
(2 Tm 3,14-17)

Z tego wynika, że Pismo 
Święte staje się naszym dro-
gowskazem. Poprzez zgłę-
bianie, rozważanie i wciela-

nie w nasze życie świętych 
słów możemy się przemie-
niać i doskonalić w wierze. 
Św. Paweł podpowiada nam, 
jak to mamy czynić:                       

Dołóż starania, byś sam 
stanął przed Bogiem jako 
godny uznania pracownik, 
który nie przynosi wstydu, 
trzymając się prostej linii 
prawdy. Unikaj zaś świa-
towej gadaniny; albowiem 
uprawiający ją coraz bar-

dziej będą się zbliżać ku 
bezbożności,  a ich nauka jak 
gangrena będzie się szerzyć 
wokoło. (2 Tm 2,15-17)

Aby uchronić się przed 
czyhającymi na nas niebez-
pieczeństwami tego świata, 
musimy stale czuwać, aby 
wszystko co robimy i mówi-
my, było zgodne z wolą Bożą 
i na Jego chwałę.

Przecież w wielkim domu 
znajdują się naczynia nie tyl-
ko złote i srebrne, lecz i drew-
niane, i gliniane: jedno do 

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
za nie św. Pawłowi, bo po-
budzają nas do poprawy 
i wyrywają ze stanu błogiej 
nieświadomości.

Przyjdzie bowiem chwila, 
kiedy zdrowej nauki nie będą 
znosili, ale według własnych 
pożądań - ponieważ ich 
uszy świerzbią - będą sobie 
mnożyli nauczycieli. Będą 
się odwracali od słucha-
nia prawdy, a obrócą się ku 
zmyślonym opowiadaniom. 
(2 Tm 4,3-4)

Często, aby oddalić od sie-
bie otaczającą nas rzeczywi-
stość, uciekamy w iluzorycz-
ny świat bajkowych seriali, 
aby tylko zapomnieć o tym, 
że powinniśmy nad sobą pra-
cować. Przemiana boli i wy-
maga wysiłku. Nie będziemy 
już mieli tyle czasu dla siebie. 
Trzeba będzie przyznać się, 
że jesteśmy tylko grzeszny-
mi ludźmi - pełnymi pychy, 
ciągle błądzącymi. Właśnie 
takimi ukochał nas przecież 
Bóg Ojciec i posłał nam swo-
jego Syna, abyśmy mogli co-
dziennie na nowo nawracać 
się w Jezusie Chrystusie.

Wyrwie mię Pan od wszel-
kiego złego czynu i wybawi 
mię, przyjmując do swego 
królestwa niebieskiego; 
Jemu chwała na wieki wie-
ków! Amen. (2 Tm 4,18)

Małgorzata Laskowska

Arcybractwo Straży Honorowej  
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bilety do wymiany s. Marii od Najświętszego Serca  
Bernaud do losowania w pierwsze piątki miesiąca

Bilet XXV
Dusza współczująca w cierpieniu

Najświętszemu Sercu Jezusa

 Przebodli ręce i nogi moje (Ps 22, 17).
Jezus zraniony, obolały, z Sercem, które przeszywają
zbrodnie grzeszników, staje w tym miesiącu przed tobą,
żądając balsamu miłości na każdą z tych ran. Czy Mu
odmówisz? Dla uleczenia Jego przebitych rąk ofiaruj
wszystkie swoje uczynki. Dla przyniesienia ulgi Jego
zbolałym nogom ofiaruj wszystkie swoje kroki. Dla
opatrzenia ran Najświętszego Ciała ćwicz się w 
umartwianiu zmysłów. Na ranę swego Boskiego Serca
Pan Jezus domaga się twej żarliwej miłości. Kochaj
zatem Miłość, która dla ciebie tyle wycierpiała.

 Rany Miłości tylko miłość leczyć może,
 Ty pragniesz mego serca, oddaję Ci je, Boże.

użytku zaszczytnego, a drugie 
do niezaszczytnego. Jeśliby 
więc ktoś oczyścił siebie sa-
mego z tego wszystkiego, bę-
dzie naczyniem zaszczytnym, 
poświęconym, pożytecznym 
dla właściciela, przygoto-
wanym do każdego dobrego 
czynu. (2 Tm 2,20-21) 

Wyrzućmy z naszego ży-
cia wszystko, co nietrwałe 
i ulotne, co nie jest zbudowa-
ne na zdrowych fundamen-

tach. Nie gromadźmy 
w sobie popękanych 
talerzy i poobijanych 
garnuszków. Nie bójmy 
się oddać je Panu - On 
je przyjmie, a w zamian 
podaruje nam nowe.

A wiedz o tym, że 
w dniach ostatnich 
nastaną chwile trud-
ne. Ludzie bowiem będą 
samolubni, chciwi, wy-

niośli, pyszni, bluźniący, 
nieposłuszni rodzicom, nie-
wdzięczni, niegodziwi, bez 
serca, bezlitośni, miotający 
oszczerstwa, niepohamo-
wani, bez uczuć ludzkich, 
nieprzychylni,  zdrajcy, zu-
chwali, nadęci, miłujący bar-
dziej rozkosz niż Boga. Będą 
okazywać pozór pobożności, 
ale wyrzekną się jej mocy. 
I od takich stroń. (2 Tm 3,1-5)

Jakże złowrogo brzmią te 
słowa i są przy tym niczym 
ostra brzytwa. Dziękujmy 

Bilety zelatorskie
Od czasu powstania Arcybractwa Straży Honorowej Serca 

Pana Jezusa jej założycielka siostra Maria od Najświętszego 
Serca Bernaud ustawicznie zachęcała członków do gorliwo-
ści. Czyniła to między innymi poprzez Bilety, za pomocą 
których przekazywała cytaty z Pisma Świętego lub słowa 
jakiegoś świętego ze swoim komentarzem.

Członkowie Straży Honorowej w każdy pierwszy piątek 
miesiąca losują Bilety zelatorskie, by karmić serce i żyć do 
końca miesiąca zamieszczonymi na nim słowami. Istnieją 
liczne świadectwa tych, którzy z miesiąca na miesiąc wcie-
lają w życie otrzymane słowa. Widzą oni, że Pan wiernie 
wspomaga ich w codziennym zmaganiu się z różnymi 
trudnościami.
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Poprzez sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie 
i Eucharystię, człowiek otrzymuje nowe ży-
cie w Chrystusie. Otóż, jak wszyscy wiemy, 
przechowujemy to życie «w naczyniach gli-
nianych» (2 Kor 4,7), wciąż jeszcze podlegamy 
pokusie, cierpieniu, śmierci i, z powodu grze-
chu, możemy nawet stracić to nowe życie. Dla-
tego Pan Jezus chciał, by Kościół kontynuował 
Jego dzieło zbawienia również w stosunku do 
swoich własnych członków, w szczególności 
przez sakramenty pojednania i namaszczenia 
chorych, które można połączyć pod wspól-
nym mianem «sakramentów uzdrowienia». 
Sakrament pojednania jest sakramentem 
uzdrowienia. Kiedy idę się wyspowiadać, 
czynię to, by wyzdrowieć, by uzdrowić swoją 
duszę, uzdrowić serce i coś, co zrobiłem, a co 
nie jest dobre. Biblijnym obrazem, który to 
najlepiej wyraża, w głębokim powiązaniu tych 
dwóch aspektów, jest epizod o przebaczeniu 
paralitykowi i jego uzdrowieniu, w którym 
jednocześnie Pan Jezus objawia siebie jako 
lekarza dusz i ciał (por. Mk 2,1-12; Mt 9,1-8; 
Łk 5,17-26).

Sakrament pokuty i pojednania rodzi się 
bezpośrednio z tajemnicy paschalnej. W dniu 
Paschy wieczorem Pan ukazał się bowiem 
uczniom zamkniętym w wieczerniku i po-
zdrowiwszy ich słowami: «Pokój wam!», 
tchnął na nich i powiedział: «Weźmijcie Du-
cha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane» (J 20,21-23). Ten passus 
ukazuje nam głęboką dynamikę zawartą 

w tym sakramencie. Przede wszystkim fakt, 
że przebaczenie naszych grzechów nie jest 
czymś, czego możemy udzielić sobie sami. 
Nie mogę powiedzieć: przebaczam sobie 
grzechy. O przebaczenie się prosi, prosi 
się kogoś innego i w spowiedzi prosimy 
o przebaczenie Jezusa. Przebaczenie nie jest 
owocem naszych wysiłków, lecz jest prezen-
tem, jest darem Ducha Świętego, który nas 
napełnia obmywającym strumieniem miło-
sierdzia i łaski, który nieustannie wypływa 
z otwartego serca Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Po drugie, przypomi-
na nam, że tylko wtedy, gdy pozwolimy się 
pojednać w Panu Jezusie z Ojcem i z braćmi, 
możemy naprawdę być w pokoju. I czujemy 
to w sercu wszyscy, kiedy idziemy się wy-
spowiadać, mając w duszy ciężar, trochę 
smutku; a kiedy otrzymujemy przebaczenie 
Jezusa, jesteśmy spokojni, mamy w sercu ten 
pokój, który może dać tylko Jezus, tylko On.

Z czasem sprawowanie tego sakramentu 
zmieniło formę z publicznej — początko-
wo miał on bowiem charakter publiczny 
— na osobistą, poufną formę spowiedzi. 
Nie powinno to jednak powodować utraty 
pierwotnego wzorca eklezjalnego, który 
stanowi jego żywotny kontekst. To bowiem 
wspólnota kościelna jest miejscem, w którym 
uobecnia się Duch Święty, który odnawia 
serca w miłości Boga i czyni z wszystkich 
braci jedno w Chrystusie Jezusie. To dlatego 
nie wystarczy prosić o przebaczenie Pana we 
własnym umyśle i we własnym sercu, lecz 
konieczne jest pokorne wyznanie swoich 
grzechów słudze Kościoła. W sprawowaniu 
tego sakramentu kapłan nie reprezentuje tylko 

Boga, lecz całą wspólnotę, która rozpoznaje 
się w słabości każdego ze swoich członków, 
która ze wzruszeniem przysłuchuje się jego 
słowom wyrażającym skruchę, która jedna 
się z nim, pociesza go i towarzyszy mu 
w drodze nawrócenia i dojrzewania ludzkiego 
i chrześcijańskiego. Ktoś może powiedzieć: 
ja spowiadam się tylko Bogu. Tak, możesz 
powiedzieć Bogu: «przebacz mi», i wyznać 
wszystkie swoje grzechy, ale nasze grzechy 
są też wymierzone przeciwko braciom, prze-
ciwko Kościołowi. Dlatego konieczne jest, by 
prosić o przebaczenie Kościół, braci, w osobie 
kapłana. «Ojcze, ale ja się wstydzę...» Wstyd 
też jest dobry, zdrowo jest mieć trochę wstydu, 
bo zdrowo jest się zawstydzić. Kiedy człowiek 
nie ma wstydu, w moim kraju mówimy, że jest 
«bezwstydnikiem»: osobą «sin verguenza». 
Lecz również wstyd dobrze robi, bo stajemy 
się bardziej pokorni, a kapłan przyjmuje 
z miłością i czułością tę spowiedź i w imię 
Boga przebacza. Również z ludzkiego punktu 
widzenia dobrze jest sobie ulżyć, porozma-
wiać z bratem i powiedzieć kapłanowi te 
rzeczy, które ciążą w sercu. I człowiek czuje, 
że wyżala się przed Bogiem, z Kościołem, 
z bratem. Nie bójcie się spowiedzi! Kiedy się 
stoi w kolejce, żeby się wyspowiadać, czuje 
się wszystkie te rzeczy, również wstyd, ale po 
spowiedzi człowiek odchodzi wolny, wielki, 
piękny, uzyskał przebaczenie, jest czysty, 
szczęśliwy. Na tym polega piękno spowiedzi! 
Chciałbym was zapytać — ale nie mówcie 
tego na głos, niech każdy odpowie w swoim 
sercu — kiedy ostatni raz się spowiadałeś, 
spowiadałaś? Niech każdy się nad tym za-
stanowi... Dwa dni temu, dwa tygodnie temu, 
dwa lata temu, dwadzieścia, czterdzieści lat 

temu? Każdy z was niech to sobie uświadomi, 
mówiąc: kiedy ja się wyspowiadałem ostatni 
raz? I jeśli upłynęło wiele czasu, niech nie traci 
ani jednego dnia więcej, niech idzie, kapłan 
będzie dobry. Tam jest Jezus, a Jezus jest lep-
szy od księży, Jezus cię przyjmuje, przyjmuje 
cię z wielką miłością. Bądź odważny i idź do 
spowiedzi!

Drodzy przyjaciele, celebrowanie sakra-
mentu pojednania oznacza, że znajdujemy 
się w serdecznym uścisku: jest to uścisk nie-
skończonego miłosierdzia Ojca. Pamiętamy 
tę piękną, bardzo piękną przypowieść o synu, 
który sobie poszedł z domu z pieniędzmi, 
które mu się należały w spadku; roztrwonił 
wszystko, a potem, kiedy już nic więcej nie 
miał, zdecydował wrócić do domu, nie jako 
syn, ale jako sługa. Tak bardzo czuł się win-
ny w sercu i tak bardzo się wstydził. I stała 
się rzecz niespodziewana, bo kiedy zaczął 
mówić, prosić o przebaczenie, ojciec nie dał 
mu skończyć, wziął go w ramiona, ucałował 
i urządził ucztę. A ja wam mówię: za każdym 
razem, kiedy się spowiadamy, Bóg bierze 
nas w ramiona, Bóg ucztuje! Idźmy dalej tą 
drogą. Niech was Bóg błogosławi!

Katecheza Ojca Świętego Franciszka  
– Audiencja Generalna 19.02.2014 r.

Zdrowo jest 
się zawstydzić

Do Polaków: 
Serdecznie pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. W sobotę 

przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Dzień szczególnej łączności wierzących 
z Następcą św. Piotra i Stolicą Apostolską. Dziękuję wam wszystkim za pamięć modlitewną 
w intencji mojej papieskiej posługi, za świadectwo życia dawane Chrystusowi i budowanie 
wspólnoty Kościoła. W duchu wdzięczności z serca błogosławię wam i waszym bliskim.

APEl o zGoDę i PokóJ  
nA UkrAiniE

Z niepokojem śledzę w tych dniach wy-
darzenia w Kijowie. Zapewniam o mojej 
bliskości lud ukraiński i modlę się za ofiary 
przemocy, za ich rodziny i za rannych. 
Wzywam wszystkie strony do zaprzestania 
wszelkich działań opartych na przemocy 
i do zabiegania o zgodę i pokój w kraju.
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W Ewangelii Jezus mówi: „Nie troszczcie się 
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść 

i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie?” (Mt 6,25) i dalej „Bo o to 
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebuje-
cie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego spra-
wiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 
6,32-33). Słowa Jezusa wskazują na dwie sprawy: 
na problem Opatrzności Bożej i na problem naszego 
stosunku do rzeczy materialnych. 

Zwolennicy nurtu New Age uważają, że każdy 
człowiek na ziemi może otrzymać wszystkie dobra 
materialne, jakich zapragnie, byleby tylko myślał 
o nich w sposób pozytywny. Jeżeli potrzebujemy 
pieniędzy, to starczy, że będziemy wierzyli, że je 
otrzymamy, i tak się stanie. Nie możemy jednak 
w to wątpić, bo wątpliwości przeszkadzają siłom 
wszechświata dać nam to, czego pragniemy. 
Wystarczy zastosować odpowiednie techniki 
medytacyjne, a zaspokoimy każde nasze pragnie-
nie. Sprawią to siły przyciągania wszechświata. 
Pozytywne myślenie o jakimś dobru jest jak 
magnes, który je do nas przyciąga, a negatywne 
myśli, czyli wątpliwości, odpychają od nas te 
upragnione dobra. Liczne książki prezentujące 
tego typu poglądy podają przykłady ludzi, którzy 
zdobyli majątek dzięki pozytywnemu myśleniu. 

Słowa Jezusa: „Nie troszczcie się zbytnio” 
jakby potwierdzały teorię New Age, zresztą ruch 
ten powołuje się często na Ewangelię. Wezwanie 
Chrystusa dotyczy pozbycia się negatywnych 
myśli, niepotrzebnego zmartwienia, jednak 
w zupełnie innym duchu niż czyni to New Age. 
Chrystus mówi, by nie martwić się zbytnio, czyli 
nie martwić się za bardzo. Dla chrześcijanina byt 
materialny jest ważny, ale powinien mieć on do 
niego odpowiedni dystans. Ładnie ujął to Ri-
chars Baxler, angielski purytański kaznodzieja, 
stwierdzając, że troski i zabiegi o dobra doczesne 
powinny spoczywać na ramionach niczym lekka 
peleryna, którą w każdym momencie można 
z siebie zrzucić. Najbardziej ze wszystkiego 

należy się wystrzegać, by nie zmieniły się one 
bez naszej wiedzy i woli w ciasną stalową zbroję, 
która nas krępuje i zniewala.

 W dzisiejszych czasach, mimo istnienia demo-
kracji, która zakłada równość obywateli, powstała 
nowa hierarchia społeczna. Na jej szczycie znaj-
dują się ci, którzy wymyślają jakieś przedmioty, 
technologie, usługi. Niżej stoją ci, którzy potrafią 
ten pomysł zrealizować. Jeszcze niżej - ci, którzy 
potrafią stworzyć nabywców nowego dobra, czyli 
konsumentów (nie chodzi więc o znalezienie 
konsumentów, ale o ich tworzenie). Należy więc 
wmówić ludziom, że bez tego dobra, produktu, 
usługi nie mogą żyć, bo będą gorsi od innych. 
Ich życie nie będzie takie, jakim być powinno. 
Na dole drabiny znajduje się konsument. Nowa 
hierarchia różni się od dotychczasowych. Dawniej 
ktoś, kto był szlachcicem, nie mógł być zarazem 
chłopem lub mieszczaninem. Dzisiaj, należąc 
do jednej z wyższych warstw, jest się zarazem 
konsumentem. Dlatego dzisiejsze społeczeństwa 
nazywa się społeczeństwami konsumpcyjnymi. 
Nabywamy różne dobra często nie dlatego, że 
coś potrzebujemy, ale tylko po to, by być na bie-
żąco z modą i nie odstawać od innych pod tym 
względem. Posiadanie różnych nowoczesnych 
przedmiotów daje nam poczucie wartości. 

Dzisiejsze społeczeństwo możemy więc 
podzielić jeszcze inaczej: na konsumentów i wy-
kluczonych. Do drugiej grupy należą ci, których 
nie stać na kupowanie pewnych rzeczy i usług; 
ci, którzy nie mają pracy i muszą lub chcą żyć 
z zasiłków socjalnych; ci, których dochody są 
zbyt niskie, by mogli stać się pełnowartościo-
wymi konsumentami. 

Słowa Jezusa z cytowanej Ewangelii skierowa-
ne są zarówno do jednych, jak i do drugich, czyli 
do konsumentów i wykluczonych. Wartość życia 
ludzkiego nie zależy od tego, co się je lub pije, ale od 
wysiłku budowania Królestwa Bożego i Jego spra-
wiedliwości. Wtedy, jak mówi Chrystus wszystko 
inne będzie nam dane, czyli Bóg pomoże nam 
także w naszych problemach materialnych. Trze-
ba tylko zaprosić go do swojego życia.

ks. Rafał Masarczyk SDS

Peleryna dobrobytu Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami.

Nie wierzą w Trójcę Świętą ani w nieśmiertel-
ność duszy. Strona internetowa Świadków 

Jehowy podaje: „(...) pod wieloma względami 
różnimy się od innych religii zwanych chrześci-
jańskimi. Na przykład wierzymy, że Jezus jest 
Synem Boga, a nie częścią Trójcy (Mateusza 
16:16; Marka 12:29). Nie wierzymy też w naukę 
o nieśmiertelności duszy, niemającą żadnych 
podstaw biblijnych, ani w to, że Bóg skazuje ludzi 
na wieczne męki w piekle. Poza tym w stosunku 
do osób przewodzących nam w działalności re-
ligijnej nie używamy tytułów, które wynosiłyby 

Czy świadkowie Jehowy  
są chrześcijanami?

(Żródło: Encyklopedia Okiem, Nieśmiertelność 
duszy i zmartwychwstanie).

Wierzymy w Trójcę Świętą, bo zostaliśmy 
ochrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego” (Mt 28, 19). Każdą Mszę świętą, każdą 
modlitwę, każde ważniejsze działanie rozpoczy-
namy od wyznania tej prawdy przez znak krzyża 
i powtórzenie tych samych słów: „W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”. Kościół tworzy- jak 
mówi Sobór – „lud zjednoczony jednością Ojca, 
Syna i Ducha Świętego” (KK 4). Wierzymy 
w duszę, dążymy do życia wiecznego, które bę-
dzie obcowaniem we wspólnocie Trójcy Świętej. 

ich ponad innych (Kaznodziei 9:5;Ezechiela 
18:4; Mateusza 23:8-10).”

Tymczasem wyznanie wiary w Trójcę należy 
do istoty chrześcijaństwa. Ma to doniosłe zna-
czenie ekumeniczne: łączy wszystkich uczniów 
Jezusa Chrystusa, wszystkie Kościoły i wspól-
noty. Marcin Luter w tzw. „Artykułach szmal-
kaldzkich” stwierdzał wyraźnie, że prawda ta nie 
jest przedmiotem sporu. Wszyscy niewyznający 
Trójcy Przenajświętszej nie mogą być uważani 
za chrześcijan, choćby odwoływali się do Pisma 
Świętego i osoby Jezusa (jak to czynią np. świad-
kowie Jehowy czy mariawici tzw. felicjanowscy). 
Z kolei Żydzi i muzułmanie, wyznawcy wiary 
Abrahamowej, są przekonani, że wierząc w Trójcę, 
wierzymy w trzech bogów, i dostrzegają w tym 
istotne zagrożenie monoteizmu. Zarzut jest nie do 
utrzymania – chrześcijanie od początku przeciw-
stawiali się rzymskiemu i greckiemu wielobóstwu, 
głosząc wiarę w jednego Boga: Bóg jest jeden 
– w cudownej, tajemniczej Komunii Troistości

Jeśli zaś chodzi o nieśmiertelność duszy, 
to Kościół wypowiedział się jasno w tej kwe-
stii w 1513 roku na Soborze Laterańskim V: 
„Wynika to najwyraźniej z nauki Pana Jezusa 
w Ewangelii: Duszy zabić nie mogą (Mt 10,28) 
albo: Kto nienawidzi duszy swojej na tym świe-
cie, zachowuje ją na żywot wieczny (J 12,25). 

Świadkowie Jehowy natomiast nie są chrzczeni 
w imię Jezusa. Podczas ich chrztu nie wypowia-
dają żadnych słów, np.: „ja Ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Chrzest przyjmują 
u nich też ci, którzy wcześniej byli ochrzczeni 
w innym wyznaniu. Dotyczy to również tych, 
którzy byli zanurzeni. Chrzest Świadków Jeho-
wy nie włącza do wspólnoty chrześcijan, a sama 
ceremonia jest wyłącznie znakiem włączenia 
kandydatów do organizacji. Oni sami są utożsa-
miani ze Świadkami Jehowy, a nie ze świadkami 
Jezusa. Ponadto Świadkowie Jehowy nie wzno-
szą modlitw do Jezusa, tylko przez Jezusa. My, 
chrześcijanie, modlimy się do Niego. Wiemy, 
że tak czynili również pierwsi chrześcijanie. 
W Dziejach Apostolskich (7,59-60) czytamy: 
„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: 
Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął 
się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj 
im tego grzechu! Po tych słowach skonał.” Jeśli te 
słowa są modlitwą, to oznacza to, że po pierwsze: 
można modlić się do Chrystusa, a po drugie: iż 
każdy może modlić się własnymi słowami do 
Niego i do Boga Ojca.

Więcej informacji o obronie wiary chrześcijań-
skiej przed fałszywymi głosicielami znajdziemy 
na stronie internetowej www.piotrandryszczak.pl 

ks. Włodzimierz Szydłowski SDS



1716

Małgorzata Pawlak: Od nowego roku 
zajęłaś się prowadzeniem scholi w parafii 
NSPJ. Co było inspiracją do podjęcia się 
tego zadania?

Beata klempert: Ksiądz proboszcz swo-
im ogłoszeniem zapoczątkował taką myśl, 
a twoja sugestia jakoś tak mocno dotknęła 
czułej struny, że stwierdziłam, że może tak, 
może powinnam. Myślę, że to Duch Święty 
przez was mnie natchnął.

M.P.: Właśnie gdy zaczęłaś chodzić na 
spotkania Odnowy, to zrodził się ten pomysł.

B.k.: Tak, gdzieś tam powstał, faktycz-
nie, ale to był jakiś proces. Musiał dojrzeć. 
Jestem rehabilitantem, fizjoterapeutą, a sło-
wo rehabilitacja oznacza powrót do zdro-
wia, usprawnianie czegoś, naprawę czegoś. 
Ksiądz proboszcz w ogłoszeniu powiedział, 
że schola kuleje. A jak ja słyszę słowo kuleje, 
to – zgodnie z moim powołaniem – idę napra-
wiać. Tak to w moim życiu jest, że Pan Bóg 
wysyła mnie tam, gdzie trzeba coś naprawić, 
usprawnić. Niekoniecznie może zdrowotnie, 
ale w różnych aspektach.

M.P.: Czy zajmowałaś się muzyką już 
wcześniej? 

B.k.: Nie, ja muzykę bardzo lubię i śpiew 
zawsze towarzyszył mi w życiu, w różnych 
sytuacjach.

M.P.: Niedawno brałaś udział w Warsz-
tatach Gospel...

B.k.: Tak, to był taki incydent weeken-
dowy, aczkolwiek dużo przyniósł. Różne 
znajomości przede wszystkim. Ostatnio 
spotkałam poznaną tam organistkę z bazyliki 
w Trzebnicy. Mam też znajomego bębniarza. 

Gdy go ostatnio spotkałam, powiedział, że-
bym zadzwoniła, gdy będę go potrzebowała. 
Ludzie przychodzą do mnie sami. W pracy 
ostatnio okazało się, że Monika Słomska jest 
kuzynką mojej koleżanki z pracy, ona też zaj-
muje się śpiewem. Nie wiem, jak to się dalej 
rozwinie. Podobnie i Nadia Szagdaj, która też 
się pojawiła. Bóg prowadzi to jakoś. Stawia mi 
odpowiednich ludzi na drodze, kiedy trzeba.

M.P.: Jaka muzyka jest ci najbliższa? 
Czego słuchasz i jakich wykonawców lubisz 
najbardziej? Czy właśnie muzykę kościelną?

B.k.: Tak, myślę, że tak. Aczkolwiek 
jakieś swoje preferencje też mam, ale raczej 
takie spokojne, klasyczne. Muzyka klasyczna, 
Andreas Boccelli – mój ukochany i ulubio-
ny, Antonina Krzysztoń – moja ukochana, 
ulubiona. 

M.P.: Jaki program rehabilitacji, czyli 
naprawiania scholi masz w zamyśle?

B.k.: Ojej, nie mam jakiegoś ułożonego 
programu w głowie.

M.P.: Jakieś luźne pomysły?
B.k.: Chciałabym, żeby była ona jakoś 

ukształtowana. Żeby były stałe próby, stałe 
dziewczynki, które zawsze przyjdą na próbę, 
stałe miejsca w ławce, stały podział na głosy. 
Żeby dziewczynki, które są na próbie, były 
też na Mszy. Żeby potraktowały to troszkę 
bardziej serio, niż tylko jako zabawę. Zabawa 
jest też ważna i chcę im coś zaproponować. 
Już w tę sobotę puścimy im film, na przykład. 
Raz na jakiś czas można zrobić coś innego. 
Zaczyna się sezon na rower. Być może 
schola przekształci się w taką miniświetlicę 
środowiskową. Ale chciałbym podkreślić, że 

dodatkowe atrakcje są dla dziewczyn, które 
chodzą systematycznie i udzielają się. 

M.P.: Zadbałaś o wygląd piwnicy pod 
plebanią, w której odbywają się próby scho-
li. Ksiądz proboszcz cieszył się, że widać 
kobiecą rękę.

B.k.: Tak, anioły są teraz na ścianie. 
Będzie nam bardziej przyjemnie. Fiolet to 
mój ulubiony kolor, w domu też mam dużo 
fioletowych rzeczy.

M.P.: Odkąd prowadzisz scholę na Mszy 
pojawiło się więcej instrumentów. Jakie jesz-
cze zmiany chciałabyś wprowadzić?

B.k.: To jeszcze ciągle troszkę kuleje 
z instrumentami. Chciałabym, żeby Wiktoria 
mogła się przygotować ze skrzypcami, żeby 
jej podesłać wcześniej nuty. Chociaż nawet jak 
Monika rozpisze nuty, to nie zawsze będzie 
to tonacja wygodna zarówno do śpiewu, jak 
i do grania. Ciągle potrzebne są próby i sys-
tematyczne obecności. Trzeba też prób, na 
których będziemy sobie przypominać piosen-
ki, których dawno nie śpiewaliśmy, których 
dziewczynki z drugiej czy trzeciej klasy nie 
znają, bo one były śpiewane, gdy w scholi 
były dziewczyny, które teraz są w gimnazjum. 

M.P.: Na Mszach pojawili się też inni 
gitarzyści. Starsi trochę.

B.k.: Chciałabym, żeby wszystko grało 
pod kątem muzycznym. Więc jak nie ma 
dziewczyn, bo są akurat na biwaku, to 
próbuję kogoś ściągnąć, bo jakiś gitarzysta 
jest potrzebny. Był Krzysiu Włochyński. 
Konrad też kiedyś grał. To są osoby, które 
są od lat obecne w kościele. Byli lektorami, 
ministrantami. 

M.P.: Na imieniny proboszcza zaprosiłaś 
Nadię Szagdaj i Wojtka Majkę z pięknym 
wykonaniem „Alleluja” Leonarda Cohena.

B.k.: Tak. Mam nadzieję, że to się prze-
kształci w coś większego

M.P.: Czy macie plany wzięcia udziału 
w Cecyliadzie lub innych przeglądach?

B.k.: No, myślę, że tak. 
Monika Pawlak: Cecyliada to będzie już 

następny rok szkolny. Dopiero po wakacjach 
przed świętem św. Cecylii, które wypada 
w listopadzie. 

B.k.: To jest jeszcze sporo czasu.
Monika Pawlak: Chyba, że chcielibyśmy 

się wybrać na festiwal w Mikołowie, zazwy-
czaj jest w maju. Ale to jest długi wyjazd, 
jedzie się tam na weekend, śpi się.

B.k.: Mało czasu, jeśli to miałoby być 
w maju. No, zobaczymy. Mikołów pod 
znakiem zapytania, ale myślę, że na jesień 
spokojnie możemy się przygotować.

M.P.: Może jeszcze parę słów o sobie. Skąd 
pochodzisz i jak znalazłaś się w Obornikach? 

B.k.: Bóg wiedzie mnie różnymi drogami 
i tu mnie właśnie przywiódł. 

Monika Pawlak: To teraz reklama – 
zapraszamy wszystkich od momentu, gdy 
nauczysz się śpiewać (ewentualnie mówić) 
do momentu, gdy uznasz, że za bardzo wy-
stajesz wzrostowo, do śpiewania z nami, na 
chwałę Pana i radość ludzi. W programie 
śpiew przed ołtarzem i dodatkowe atrakcje 
z piękną uśmiechniętą kobietą i czasem 
z księdzem Stasiem.

M.P.: Ksiądz Stasiu oficjalnie ma pieczę 
nad scholą?

B.k.: Tak, oficjalnie jest naszym opieku-
nem ks. Stasiu. Tylko raczej nie w niedzielę. 
Jak przejdziemy na system niedzielno-pró-
bowy, to już chyba mniej będzie z nami. Jest 
taki pomysł, by próby były w niedzielę, przed 
Mszą. Organiści Staszek i Asia obiecali, że 
będą nam pomagać.

M.P.: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę 
samych czystych i zaangażowanych głosów!

Schola – odNowa
Z Beatą Klempert, nową opiekunką scholi w parafii NSPJ  

rozmawiają Małgorzata i Monika Pawlak
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Pod koniec ubiegłego roku za sprawą 
naszego organisty pana Januszna Rozpary 
do parafii św. Judy Tadeusza i św. Anto-
niego Padewskiego trafiła figura Matki 
Bożej Niepokalanej. Szwagierka pana 
Janusza znalazła na strychu swojego 
domu stare figury Matki Bożej i św. 
Franciszka. Postanowiła przekazać 
je panu Januszowi, ufając, iż znajdzie 
on odpowiednie dla nich miejsce.

Figury musiały prawdopodobnie 
przeleżeć w ukryciu wiele dziesiąt-
ków lat. Po ich wstępnym oczysz-
czeniu i umyciu pan Janusz przyniósł 
je do naszego proboszcza ks. Jacka 
Wawrzyniaka z pytaniem, czy nie zna-
lazłoby się dla nich miejsce w kościele. 
Ksiądz Jacek zaproponował, aby zapytać 
kogoś z członków Żywego Różańca, czy 
nie chciałby się nimi zaopiekować, bo 
w kościele mamy już przecież figurę Matki 
Bożej Fatimskiej. W ten sposób przepiękne 
figury przedwojennych rzemieślników trafiły 
do mojego domu. Radość niesłychana – Matka 
Boża Niepokalana, pomimo zniszczeń i patyny 
lat wyglądała wciąż jak żywa.

Pewnego razu zabrałam figurę na spotkanie 
członków Żywego Różańca. Matka Boża ocza-
rowała wszystkich – każdy chciał ją pożyczyć. 
Ks. proboszcz, który również uczestniczył 
w naszym spotkaniu, wspomniał o możliwości 

peregrynacji figury. Dość szybko 
zrozumiałam, że Matka Boża nie po 

to została odnaleziona na strychu, żeby 
przebywać tylko u mnie. Ona chce na-
wiedzać wszystkich, którzy ją kochają 

albo chcą się w niej zakochać.
Dla figury Matki Bożej Niepokalanej wy-

konano już przepiękną przenośną kapliczkę. 
Aktualnie trwają ostatnie prace przy renowacji 
samej figury. Ks. proboszcz ustalił, że figura 
Matki Bożej będzie najpierw pielgrzymować 
wśród członków Żywego Różańca, a następnie 
nawiedzi pozostałych parafian. 

Święty Franciszek na razie przebywa u mnie, 
ale może i on za jakiś czas zechce pielgrzymo-
wać...

Małgorzata Laskowska 

Perygrynacja figury  
Matki Bożej Niepokalanej

Figura Matki Bożej Niepokala-
nej. Fot. Jolanta Nitka.

Pani Bożeno, serdecznie dziękuję, właśnie 
się zbierałem, żeby napisać. Widać, że Pani 

to wyczuła, ale również nosi to w swoim sercu.
Właśnie napisałem do „Gościa Niedzielne-

go”, „Źródła” i „Niedzieli”, aby mogły zamie-
ścić informację o remoncie 
kościoła w Husiatynie.

Sytuacja w Ukrainie jest 
naprawdę bardzo ciężka i bar-
dzo się cieszę, że Polska nas 
po bratersku wspiera.

Planowaliśmy już zacząć 
w tym miesiącu prace z re-
montami kościoła, przenieśli-
śmy je na maj ze względu na 
koszty. Zebraliśmy już ponad 
19 000 euro, z czego 6 500 
euro zebrała parafia w Pra-
dze, 5 000 otrzymaliśmy 
od Kirche in Not z Niemiec, 
troszeczkę z Włoch i trochę 
zebraliśmy na miejscu. Po-
trzebujemy w całości na remont dachu ponad 
95 000 euro. Jeżeli byłaby możliwość, to dach 
lepiej robić z miedzianej blachy, ale na samą 
blachę potrzebujemy wtedy ponad 60 000, bez 
robocizny.

z fachowcami okazało się, że mamy rozebrać 
cały fronton, bo stoi na niedobrym podłożu 
i może się zawalić. Tak więc podjęliśmy decy-
zję, żeby zrobić całą rekonstrukcję dachu, aby 
wygląd kościoła powrócił do stanu pierwotnego 

z 1925 roku, jeszcze sprzed 
wojny i zniszczenia. Chyba 
to dobra decyzja, chociaż dwa 
razy kosztowniejsza. Ja mam 
nadzieję, że razem damy radę. 
Myślę, że dawni mieszkańcy 
Husiatyna będą się cieszyć, że 
jeszcze będą mogli zobaczyć 
taki kościół, jak wyglądał 
w czasie, gdy musieli stąd 
wyjechać. 

I tak pierwszy etap robót, 
jaki musimy zacząć i pokonać, 
to rozebranie frontonu, zalew-
ka armobetonowego pasa po 
całym perymetrze kościoła 
[żelbetowego wieńca wokół 

zewnętrznych ścian kościoła – przyp. red.], 
budowa nowego [frontonu – p.r.], budowa ścian 
do drugiego piętra, budowa frontonu pośrodku 
kościoła [szczytu nad ścianą tęczową, między 
nawami a prezbiterium – p.r.] wraz z wieżycz-

ką. To będzie kosztować ponad 
45 000 euro. Następna część prac 
to drewniane konstrukcje i dach 
z blachy malowanej i z rynnami 
– ponad 5 000 euro.

Strasznie jest zaczynać, ale 
musimy, bo w tym roku znowu 
dach pękł. Mam nadzieję na 
opatrzność Bożą, że Bóg pobło-
gosławi.

Prośba w imieniu całej parafii: potrzebujemy 
pomocy. W załączniku są zdjęcia z ogólnym 
projektem. Postaram się zrobić jeszcze szcze-
gółowy projekt pierwszego etapu prac.

Remont kościoła w Husiatynie
Prośba o pomoc nadesłana 17 marca 2014  r. na adres pani Bożeny Magnowskiej 

przez proboszcza parafii w Husiatynie ojca Michała Bagińskiego 

Serdecznie zapraszamy  
na Mszę świętą 
6 kwietnia 2014 r. 
o godz. 8.30, 
w czasie której nastąpi 
poświęcenie kapliczki 
z figurą Matki Bożej 
Niepokalanej, a następ-
nie rozpocznie się jej 
peregrynacja. 

Serdecznie dziękuję. Jeżeli trzeba będzie 
przyjechać, aby przedstawić sprawę Husiatyna 
w parafiach, to będę mógł to zrobić.

Pozdrowienia dla wszystkich, których po-
znałem w Husiatynie, ale również dla wszyst-
kich pochodzących z Husiatyna.

Jeszcze raz dziękuję.
o. Michał 

Ps. Podaję numer konta bankowego 
założonego w Banku Pekao w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, na które można 
wpłacać pieniądze na remont kościoła 
w Husiatynie: 

53 1240 4214 1111 0010 5465 1565.

Najpilniejsze prace to rekonstrukcja da-
chu. Wcześniej były planowane tylko remont, 
wymiana dachówki i drewnianej konstrukcji, 
co kosztuje ponad 50 000 euro. Po konsultacji 

Kościół w Husiatynie w 1925 roku oraz obecnie.
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Pielgrzymka do Sokółki
W dniach od 15 do 18 maja organizowana jest 

pielgrzymka do Sokółki – miejsca wydarzenia 
eucharystycznego. Na trasie pielgrzymki są 
również: Niepokalanów, Białystok, Białowieża 
i Park Narodowy, Warszawa z Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Centrum Opatrzności Bożej. 
Koszt pielgrzymki: 420 zł. Cena zawiera m.in. 3 
noclegi, 3 śniadania, 2 obiadokolacje i kolację, 
opłaty za przejazd i bilety wstępu. Są jeszcze 
wolne miejsca. Zapisy i szczegółowe informacje 
w kancelarii parafialnej. Przy zapisach prosimy 
o wpłacenie zaliczki 50 zł.

Dni pokuty
Regulacje dotyczące dni pokuty wg Kodeksu 

Prawa Kanonicznego (kan. 1252): Post obowiązuje 
osoby od 18. do 60. roku życia (Środa Popielcowa 
i Wielki Piątek). Wstrzemięźliwość od spożywania 
mięsa lub innych pokarmów obowiązuje osoby, 
które ukończyły 14. rok życia (wszystkie piątki 
w ciągu roku).

Jałmużna wielkopostna
Od Caritas Polska otrzymaliśmy skarbonki na 

jałmużnę postną. Są one przeznaczone dla dzieci 
i dorosłych. Skarbonki z jałmużną będzie można 
złożyć w Wielką Sobotę podczas święcenia po-
karmów. Zebrane ofiary zostaną przekazane po 
połowie Caritas Archidiecezjalnej i Parafialnemu 
Zespołowi Caritas.

Paschaliki
W kościele są rozprowadzane paschaliki, czyli 

świece, które zapalimy na wielkanocnym stole. 
Paschaliki to znak miłości i łączności z ludźmi 
ubogimi. Zebrane ofiary zostaną przekazane Cari-
tas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Parafialnemu 
Zespołowi Caritas.

Dziękujemy za kwiaty
Składamy serdeczne podziękowanie wszyst-

kim ofiarodawcom na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
W ich intencji odprawimy Mszę św. w sobotę 
podczas Liturgii Paschalnej.

Strona parafii NSPJ: 
www.parafiaoborniki.sds.pl

Kronika 
parafialna 

Kronika z parafii NSPJ

W pierwszą niedzielę miesiąca 2 marca 
przypadała niedziela adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Akcja Katolicka prowadziła 
zbiórkę do puszek na posiłki w szkołach dla 
dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej – zebrano 1162,14 zł. 

W dniach od 2 do 4 marca trwało nabożeń-
stwo czterdziestogodzinne, które było przygo-
towaniem do wejścia w okres Wielkiego Postu.

W dniach od 3 do 5 marca odbyły się reko-
lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. 
Rekolekcje prowadził ks. Tadeusz Mucha SDS, 
duszpasterz Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. 

Od Środy Popielcowej 5 marca do niedzieli 
9 marca trwały rekolekcje wielkopostne, 
które poprowadził o. Andrzej Smołka ss.cc. 
Rekolekcje były prowadzone równolegle 
w kościele parafialnym i w kaplicy w Kurasz-
kowie. W sobotę 10 marca podczas Mszy św. 
rekolekcyjnej dla osób starszych i chorych 
udzielny był sakrament namaszczenia chorych. 
Osobne spotkanie rekolekcyjne dla uczniów 
Powiatowego Zespołu Szkół odbyło się 6 
marca na terenie szkoły. Uczestniczyło w nim 
kilkunastu uczniów. 

Od 5 do 29 marca były prowadzone ka-
techezy przedmałżeńskie dla narzeczonych. 
Wzięło w nich udział 16 par narzeczonych. 
Zajęcia prowadzili kapłani oraz osoby świeckie 
– doradcy życia rodzinnego.

7 marca przypadał pierwszy piątek miesią-
ca. Z tej okazji od godz. 16.30 trwała spowiedź 
dla dzieci, o 17.00 odbyło się nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej z obrzędem Komunii św. 

W czwartek 13 marca sprawowana była 
Msza św. w intencjach Akcji Katolickiej.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 16 
marca, prowadzona była zbiórkę do puszek na 
pomoc dla misji. Zebrano 1146 zł. 

Od 16 do 18 marca w obornickich wspólno-
tach zakonnych Salwatorianów miała miejsce 
wizytacja Ks. Prowincjała Piotra Filasa, Prze-
łożonego Polskiej Prowincji Salwatorianów. 
W niedzielę Ks. Prowincjał przewodniczył Mszy 
św. o godz. 10.00 i wygłosił homilię. 

W piątek 21 marca odbyło się spotkanie mo-
dlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 
18.30 sprawowana była Msza św. w poleconych 
intencjach, po niej odmówiono różaniec.

Z soboty na niedzielę (22-23 marca) mło-
dzież z parafii NSPJ wraz z ks. Przemysławem 
Marszałkiem SDS uczestniczyła w czuwaniu 
modlitewnym organizowanym przez Ruch 
Młodzieży Salwatoriańskiej w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. 

W niedzielę 23 marca odbyły się spotkania 
formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzie-
ży klas II i III. 

We wtorek 25 marca obchodziliśmy uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy 
św. o godz. 18.30 odbyła się duchowa adopcja 
dziecka poczętego, która jest konkretną formą 
troski o życie nienarodzonych. Po Mszy wie-
czornej trwała na modlitwa uwielbienia przed 
Najświętszy Sakramentem, prowadzona przez 
Odnowę w Duchu Świętym.

W czwartek 27 marca 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. 

27 i 28 marca trwały rekolekcje dla młodzie-
ży Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śl. 
Młodzież uczestniczyła w spotkaniu w szkole 
oraz części liturgicznej: Mszy św. oraz w Dro-
dze Krzyżowej w kościele NSPJ. Rekolekcje we 
współpracy z katechetami ks. Przemysławem 
Marszałkiem SDS oraz ks. Jerzym Morańskim 
SDS poprowadzili ks. Maciej Szeszko SDS i Łu-
kasz Anioł SDS, duszpasterze Ruchu Młodzieży 
Saklwatoriańskiej.

W piątek 28 marca o godz. 19.30 w budynku 
plebanii odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. 

OgłOszeniA  
pArAfii nspJ

Wielki Tydzień
Odwiedziny chorych w sobotę 12.04 od godz. 9.00.

Spowiedź św. 
Wielka Środa: 630–800, 1700–2000 
Wielki Czwartek: 800–900, 1530–1730

Wielki Piątek: 800–900, 1530–1730 
Spowiedź w Wielką Sobotę na indywid. prośbę.

Wielki Czwartek
W tym dniu wspominamy pamiątkę ustanowienia 
sakramentu Eucharystii i kapłaństwa; w kościołach 
parafialnych odprawia się tylko jedną Mszę św. 
 1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy 

przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do Ciemnicy i adoracja 

 2100  Zakończenie adoracji

Wielki Piątek Męki Pańskiej
W tym dniu nie odprawia się Mszy św. W Wielki 
Piątek obowiązuje tzw. post ścisły czyli post 
(ograniczenie ilości spożywanych pokarmów) 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
  800  Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy
 1100  Droga Krzyżowa
 1500  Koronka do Miłosierdzia Bożego
 1700  Droga Krzyżowa
 1800  Liturgia Wielkiego Piątku, przeniesienie   

Najśw. Sakr. do Grobu Pańsk. i adoracja
 2000  Droga Krzyżowa na Grzybek sprzed   

kościoła św. JTiAP 
 2200  Zakończenie adoracji

Wielka Sobota
 800 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

przy Grobie Pańskim 
 900-1400 Święcenie pokarmów w kościele parafial-

nym (co godzinę)
 1300 Święcenie pokarmów w Morzęcinie Wlk. 
 1330 Święcenie pokarmów w Siemianicach
 1400 Święcenie pokarmów w Kuraszkowie 
 2030 Liturgia Paschalna i procesja rezurekcyjna.  

Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie 
będzie Mszy o godz. 600. Pozostałe Msze św. 
według porządku niedzielnego. 

W poniedziałek, drugi dzień świąt, Msze św. jak 
w każdą niedzielę; o godz. 1230 Msza św. z udzie-
laniem sakramentu chrztu św.
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Kronika 
parafialna OgłOszeniA  

pArAfii JTiAp
Kronika parafii JTiAP

2 marca, w pierwszą niedzielę miesiąca, po 
Mszy św. o godz. 8.30 miała miejsce zmiana 
tajemnic różańcowych. Natomiast po Mszy 
św. o godz. 12.30 odbyła się konferencja dla 
dzieci klas II i ich rodziców w ramach dwulet-
niego przygotowania do sakramentu Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii Świętej. Przed kościołem 
Akcja Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin 
– zebrano 1396,24 zł. 

W dniach od 2 do 4 marca trwało czterdzie-
stogodzinne nabożeństwo z wystawieniem 
i adoracją Najświętszego Sakramentu. W naszej 
parafii przyjął się zwyczaj popołudniowej adora-
cji w trzy dni poprzedzające Środę Popielcową: 
w niedzielę od godz. 15.00 do 17.00, natomiast 
w poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 do 18.00. 

3 marca odbyło się spotkanie Kręgu Bi-
blijnego.

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

5 marca przeżywaliśmy Środę Popielcową, 
którą rozpoczęliśmy Wielki Post. Msze św. spra-
wowaliśmy w następującym porządku: o godz. 
8.30, 16.00, 18.00 i 19.00, a w Golędzinowie 
i Kowalach o godz. 16.30. W tym dniu swoją 
praktykę duszpasterską przed przyjęciem świę-
ceń diakonatu rozpoczął diakon Damian Jaje 
SDS z naszego Seminarium w Bagnie. 

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu 
odprawiamy nabożeństwa pasyjne: Drogi 
Krzyżowe w piątki o godz. 9.00, 17.00 i 19.00 
oraz Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00.

6 marca, w pierwszy czwartek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej odprawiana była Godzina 
Święta.

7 marca, w pierwszy piątek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej miała miejsce zmiana bile-
cików Straży Honorowej i spotkanie w salce na 

plebanii. Dzieci mogły skorzystać ze spowiedzi 
pierwszopiątkowej od godz. 16.30. 

9 marca, w drugą niedzielę miesiąca, taca 
przeznaczona na remont naszego kościoła 
wyniosła 6853 zł. Wszystkim ofiarodawcom 
składamy Bóg zapłać. W tym dniu po Mszy 
św. o godz. 12.30 odbyła się konferencja dla 
uczniów klas II i III Gimnazjum oraz wszystkich 
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania oraz ich rodziców.

10 marca odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

11 marca po Mszy św. wieczornej spra-
wowana była nowenna do św. Antoniego 
Padewskiego. Natomiast w salce odbyło się 
spotkanie formacyjne w grupach dla młodzieży 
klas III Gimnazjum i wszystkich przeżywają-
cych ostatni rok przygotowania do sakramentu 
bierzmowania. 

12 marca odbyło się spotkanie wszyst-
kich członków Katolickiego Stowarzyszenia 
„Ecclesia”.

16 marca, w II Niedzielę Wielkiego Po-
stu, nazywaną Niedzielą Ad Gentes, ofiary 
do puszek na rzecz dzieła pomocy polskim 
misjonarzom i ich podopiecznym w krajach 
misyjnych wyniosły 1988 zł. Za ofiary składamy 
Bóg zapłać. 

18 marca odbyło się spotkanie Salwato-
rianów świeckich i wszystkich, którzy pragną 
poznać duchowość naszego Założyciela O. 
Franciszka Marii od Krzyża Jordana. 

24 marca odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 18.00 
zostały złożone przyrzeczenia Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego.

27 marca rozpoczęły się w naszej parafii 
kolejne warsztaty kompetencji rodzicielskich.

28 marca odbyło się Walne Zgromadzenie 
Katolickiego Stowarzyszenia „Ecclesia”.

Nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa 
w piątki Wielkiego Postu: o 9.00 dla dorosłych, 
o 17.00 dla dzieci, o 19.00 dla młodzieży. 
Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o 16.00.
Uroczystości smoleńskie – 11 kwietnia zaprasza-
my na uroczystości związane z kolejną rocznicę 
katastrofy smoleńskiej. O godz. 18.00 odbędą się 
uroczystości na rondzie im. Aleksandry Natalli-
-Świat, następnie przemarsz do kościoła przy 
ul. Trzebnickiej i Msza św. w intencji Ojczyzny 
i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.
Odwiedziny chorych – 18 kwietnia w Wielki 
Czwartek odwiedzimy chorych w domach z po-
sługą sakramentalną. Ponieważ pierwsza sobota 
maja przypada 3 maja, w uroczystość NMP Królo-
wej Polski, w maju odwiedzin nie będzie. 
Kanonizacja papieży – 27 kwietnia – uroczysta 
kanonizacja dwóch papieży, bł. Jana Pawła II i bł. 
Jana XXIII
Plan uroczystości w naszej parafii: 
26 kwietnia (sobota) od 21.00 do 22.00 – czuwanie 
modlitewne w kościele
27 kwietnia (niedziela) o godz. 17.00 Msza dzięk-
czynna za kanonizację; o godz. 18.00 koncert 
w wykonaniu Jarosława Moczulskiego i Macieja 
Nestora pt. „Pieśni nabożne”.
Bierzmowanie – pragniemy poinformować, że 
sakrament bierzmowania będzie udzielony 4 
czerwca br., o godz. 18.00. Szafarzem będzie ks. 
bp Andrzej Siemieniewski. Natomiast Rocznica 
I Komunii Świętej odbędzie się 4 maja br., podczas 
dodatkowej Mszy św. o godz. 9.30.
Numer konta parafialnego, na które można 
wpłacać ofiary na remont naszego kościoła: ING 
Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 7497 0857 
Parafia Rzymskokatolicka św. Judy Tadeusza i św. 
Antoniego Padewskiego ul. Trzebnicka 35, 55-120 
Oborniki Śląskie. 
Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia Rodzzine-
go w czwartki od 17.00 do 19.00. Tel. w godzinach 
dyżuru 71/310-23-52. 
Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia” numer 
konta: 94 9583 0009 0018 2663 2000 0001.

Triduum Paschalne 2014

17 kwietnia – Wielki Czwartek
 800–900 Okazja do spowiedzi 
 900 Odwiedziny chorych
 1700 Msza św. w Golędzinowie i Kowalach
 1600–1800 Okazja do spowiedzi
 1830  Msza święta Wieczerzy Pańskiej
 2100  Zakończenie adoracji w Ciemnicy

18 kwietnia – Wielki Piątek
 830–1830 Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy
 800–900 Okazja do spowiedzi
 900  Droga Krzyżowa dla dorosłych
 1600–1800 Okazja do spowiedzi
 1700  Droga krzyżowa dla dzieci
 1830  Liturgia Męki Pańskiej
 2000  Droga Krzyżowa na Grzybek
 2200  Zakończenie adoracji przy Bożym Grobie
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, tzn. 
abstynencja od pokarmów mięsnych oraz jeden 
posiłek w ciągu dnia do syta. 
Powstrzymujemy się od spożywania alkoholu. 

19 kwietnia – Wielka Sobota
 800–2015 Ador. Najśw. Sakramentu przy Bożym Grobie
 800–1100 Okazja do spowiedzi
Święcenie pokarmów w kościele
od 900 do 1400 o pełnych godzinach
Święcenie pokarmów na wioskach
 1300 Wilczyn, Kowale, Nowosielce
 1330 Borkowice, Piekary, Golędzinów

 2015  Zakończ. adoracji przy Bożym Grobie

 2030 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Liturgia światła, Liturgia Słowa, Liturgia chrzciel-
na, Eucharystia – Msza święta Wigilii Paschalnej
Procesja Rezurekcyjna
W Wielką Sobotę na Liturgię Wigilii Paschalnej 
przynosimy ze sobą świece. 

20 kwietnia – NIEDZIELA  
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze święte jak w każdą niedzielę:
830, 1100, 1230, 1700, 1900 

21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
Porządek Mszy świętych niedzielny. 
Msza św. z udzielaniem sakramentu chrztu św. 
o 1230
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Odeszli do Pana  
po wieczną nagrodę:

Parafia JTiAP
9. Antoni Krysiak, l. 72, zm. 05.03.2014  r.
10. Rozalia Iżykowska, l. 93, zm. 13.03.2014  r.
11. Leokadia Jędryka, l. 88, zm. 20.03.2014  r.
12. Jerzy Czajkowski, l. 49, zm. 21.03.2014  r.

Parafia nSPJ
17. Władysław Kaczmarczyk l. 87  

zm. dn. 02.03.2014
18. Weronika Ryndziewicz l. 73.  

zm. dn. 04.03.2014
19. Katarzyna Franciszka Nowak l. 46.  

zm. dn. 10.03.2014
20. Piotr Dycewicz l. 80.  

zm. dn. 14.03.2014

Rekolekcje wielkopostne w parafii JTiAP
5–9 kwietnia 2014 – o. Mariusz Legieżyński OMI

Sobota – 5 kwietnia
19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

Niedziela – 6 kwietnia 2014  r.
8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
 

Poniedziałek – wtorek – środa 7 – 9 kwietnia . 

8.00 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci (klasy 1-6)
9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
16.00 Kowale – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 Golędzinów – Msza św. z na-
uką rekolekcyjną

18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną 
dla dorosłych

20.00 Spotkanie rekolekcyjne dla 
młodzieży (w środę Msza św.)

Okazja do spowiedzi:
1. Dorośli – pół godziny przed i pod-

czas każdej Mszy św.
2. Dzieci  – piątek o 16.30 (pół godziny 

przed Drogą Krzyżową) 
3. Młodzież – środa od godz. 19.30.

Rekolekcje głosi 
o. Mariusz Legieżyński OMI

Duchowe drogowskazy  
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 16)

Kolejny dzień...

Niech twoją pierwszą myślą po prze-
budzeniu będzie myśl o Bogu. Pamiętaj, 
dzień ten jest ci dany wyłącznie po to, 
aby wielbić Boga, a dla siebie gromadzić 
zasługi na niebo.


