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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Miłosierdzie Boże nie ma granic
i jest oferowane każdemu

Ojciec Święty Franciszek

e - m a i l : g r a p h i t o @ p o c z t a . w p . p l , h t t p : / / w w w. n a s z a p a r a f i a . s d s . p l

Słowo od proboszczów

M

amy świętego! Takie zawołanie będziemy mogli wznosić od niedzielnego
popołudnia. Mamy świętego papieża Polaka.
Możemy być z tego niezwykle dumni. Jest
jednym z nas, kimś wyjątkowo bliskim, jakby
członkiem rodziny. Wielu z nas ma z nim
fotografie, miało okazję rozmawiać, spotykać
tych, którzy znali go jeszcze lepiej. Jesteśmy
z nim głęboko związani. Wielu płakało ze
wzruszenia, gdy usłyszeli, że Polak został papieżem, i później, kiedy po zamachu walczył
o życie. Cieszyli się każdą jego pielgrzymką
do ojczyzny. Z osobistych wspomnień: do
dziś pamiętam podniosłą atmosferę spotkania
z Janem Pawłem II we Wrocławiu w 1997
roku. To spotkanie było dla mnie pierwszym
i wyjątkowym. Jako diakon, a więc nie mając
jeszcze władzy kapłańskiej, wraz z innymi
diakonami stałem pod ołtarzem i trzymałem
podczas Mszy św. kielich z komunikantami.
W moich rękach stały się one Najświętszym
Sakramentem, którego potem udzielałem
uczestnikom liturgii. Bardzo przeżywałem to,
że moje ręce stały się w pewnym sensie ołtarzem, na którym papież sprawował Mszę św.
Kiedy życie Jana Pawła II zaczynało gasnąć, kiedy nieuchronna śmierć była coraz bliżej, słuchaliśmy jego słów z jeszcze większą
uwagą, bo przecież wcześniej bywało różnie.
Byliśmy przyzwyczajeni do papieża Polaka,
jego nauczanie nam spowszedniało. Trochę
jak w rodzinie, kiedy zaczynamy rozumieć, że
żyjący obok nas nie są na ziemi na wieczność.
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Gdy więc przyszedł moment odejścia z tego
świata, oczami wiary widzieliśmy go szczęśliwego w ramionach Ojca, ale ludzkie oczy
były mokre od łez. Czuliśmy, że zabrakło nam
ojca. Czas pomógł nam te łzy otrzeć. Zostało
jego nauczanie, przykład życia, testament,
który kieruje nasze spojrzenia w stronę Boga.
Kanonizacja błogosławionego Jana Pawła
II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego to głęboko przemyślana, a raczej przemodlona,
odczytana i podjęta decyzja Kościoła. Jan
Paweł II, nazywany wkrótce po śmierci
„Wielkim”, dziś zaczyna być nazywany papieżem i świętym od Miłosierdzia Bożego.
Trzeba nam coraz głębiej odczytywać jego
wezwanie do „wyobraźni miłosierdzia”.
Jesteśmy wezwani życiem i nauczaniem
świętego papieża do odkrycia, jak bardzo
Bóg nas kocha. Doświadczenie miłości Boga
porusza serca, by dzielić się z innymi. Dzielić
się radością ze spotkania z Panem, dzielić
się przebaczeniem, cierpliwością i nadzieją.
Dostrzegać Jego obecność w biednych i cierpiących, nawet wtedy, gdy cierpią z własnej
winy. „Wyobraźnia miłosierdzia” każe nam
zobaczyć oczami Boga, że On nikogo nie chce
stracić, ale wszystkich zbawić.
Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Drodzy Parafianie!
iedawno przeżywaliśmy radosne święta
Zmartwychwstania Pańskiego. Śpiewaliśmy radosne Alleluja, ogłaszając światu, że
Pan prawdziwie zmartwychwstał. Przeżywamy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia,
wychwalając Boga za Jego miłosierdzie nad
nami i całym światem. W tę niedzielę wpisuje się kanonizacja dwóch wielkich papieży
Jana XXIII i naszego rodaka Jana Pawła II.
A w naszej parafii w tę niedzielę wpisuje się
intronizacja relikwii już świętego Jana Pawła
II. Opatrzność Boża wpisała te uroczystości
w to piękne Święto Miłosierdzia, gdyż Jan
Paweł II wraz ze św. Faustyną nazywany jest
Apostołem Bożego Miłosierdzia. Tym tytułem nazwał Jana Pawła II papież Benedykt
XVI, stwierdzając, że cała posługa polskiego papieża, „jego długi i wielowymiarowy
pontyfikat” był „misją na służbie prawdzie
o Bogu i o człowieku oraz pokoju na świecie”.
Ojciec Święty Jan Paweł wskazywał
niezachwianie na Ewangelię Miłosierdzia.
Przypominał o niej zawsze w czasie swoich
pielgrzymek do ojczyzny. Dawał osobiste
świadectwo miłosierdzia wobec ludzi,
zwłaszcza chorych, cierpiących i umierających. Sam żył miłosierdziem i w praktyce
pokazywał, w czym ma się ono wyrażać.
Szczególną lekcją miłosierdzia było przebaczenie swojemu zamachowcowi Ali Agcy.
W tym geście tak wyraźne stały się słowa
modlitwy „Ojcze nasz”: „Przebacz nam

N

nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”.
Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze
było dla Jana Pawła II bliskie i drogie.
Podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny
w krakowskich Łagiewnikach wołał do nas
o „wyobraźnię miłosierdzia” i mówił m.in.:
„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się
wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie
panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna
przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba
łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły
i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka, potrzeba
miłosiernej miłości Boga, w której świetle
odsłania się niewypowiedziana wartość
każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość
na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.
To papieskie wołanie w tę niedzielę,
w dniu jego kanonizacji, na nowo rozbrzmiewa w naszych uszach. I niech te wydarzenia
staną się dla nas impulsem, abyśmy żyli na
co dzień wskazaniami Jana Pawła II, abyśmy
jak on stali się „świadkami miłosierdzia
w dzisiejszym świecie”.
Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego
nieskończone miłosierdzie. Dziękujemy za
Apostoła Miłosierdzia – Jana Pawła II. Dziękujemy za jego obecność w relikwii kropli
krwi w naszej świątyni parafialnej. Wypraszajmy przez wstawiennictwo Jana Pawła II
potrzebne łaski dla siebie, dla swoich rodzin,
naszej parafii i całego świata.
Ojcze Święty Janie Pawle II, z ufnością
w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej
modlitwy, pragnę przez Jezusa i Maryję za
Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Słowo na dziś

Słowo Boże
J 20, 19-31

J

ezus przychodzi do każdego z nas, podobnie jak do Apostołów, z darem, którego
potrzebujemy, aby móc wrócić do wspólnoty
i stanowić w niej jedno Ciało – Kościół Jezusa Zmartwychwstałego. On pierwszy nas
wybrał, abyśmy mogli żyć w imię Jego. On
gromadzi w niedzielę wspólnotę Eucharystyczną, która żyje mocą Ducha Świętego
w radości i wolności dzieci Bożych.
A kiedy usłyszymy Jego głos: „Pokój
z wami”, oznacza to, że przyszedł do mnie
i do ciebie Chrystus Zmartwychwstały.
Przyszedł do tych, którzy na Niego czekają,
aby nie zostawić ich w smutku i niepokoju!
Przyszedł i objawił się nam jako Miłość,
Prawda, Droga i Życie! Przyszedł i oświetlił
nas siłą Swego zmartwychwstania!
Wszystko to Jezus czyni dla nas i posyła
nas do świata, ale nie tak, jak kiedyś wysyłał siedemdziesięciu uczniów, aby głosili
że blisko jest Królestwo Boże. Posyła nas

Duchowe drogowskazy
ojca Franciszka Jordana
(cz. 17)

Siła miłości
Jeśli chcesz doprowadzić swego bliźniego do dobra lub zwrócić mu uwagę na jakiś
błąd, unikaj wszystkiego, co mogłoby go
obrazić; przymuszaj go raczej przez swoją
czynną miłość bliźniego.
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do świata tak, jak Ojciec posłał Jego, żebyśmy posłuszni Ojcu przez życie, słowa
i czyny przeszli ze śmierci do życia przez
zmartwychwstanie. Posyła nas i zachęca
do życia Jego Zmartwychwstaniem, powierzając nam misji świadczenia o Nim jako
Zmartwychwstałym. Aby wszyscy ludzie
uwierzyli w Niego i mogli razem z Nim
zmartwychwstać.
Opowiadać o cudach Jezusa, być nauczycielem Jego Ewangelii, nawet świadkiem
Jego krzyża - to za mało. Trzeba zanurzyć
się w Jego Zmartwychwstanie i tym cudem
uświęcić swoje życie, życie drugiego człowieka, życie wspólnoty i całego świata.
I niech to wszystko się spełni przez
Zmartwychwstałego Chrystusa, ze zmartwychwstałym Chrystusem i w zmartwychwstałym Chrystusie, ku chwale Boga Ojca
w jedności Ducha Świętego.
ks. Włodzimierz Szydłowski SDS

Konkurs plastyczny
W parafii NSPJ odbył się konkurs plastyczny, w którym należało zilustrować
nauczanie Jana Pawła II. Wpłynęło 13 prac.
Na kolejnych stronach prezentujemy te najciekawsze oraz słowa Jana Pawła II, które
były ich inspiracją.
Kilkuzdaniowe fragmenty nauczania Jana
Pawła II można zabrać ze sobą do domu
z tablicy z pracami dzieci, a także przeczytać
w tym numerze NP.

Polski papież świętym
– słuchajmy na nowo jego słów!

J

uż dziś, w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku,
odbędzie się w Watykanie kanonizacja
naszego rodaka Jana Pawła II – polskiego
papieża, którego pontyfikat trwał od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku.
Kolejny Polak zostanie ogłoszony świętym!
Wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć
w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II podczas Jego pielgrzymek: w roku
1995 w Skoczowie, w 1997 we Wrocławiu
i w Paryżu oraz w 1999 w Gliwicach. Myślę,
że pielgrzymka do Skoczowa zasługuje na
przypomnienie ze względu na szczególne
i ciągle aktualne przesłanie.
W dzień po kanonizacji Jana Sarkandra
w Ołomuńcu (Czechy) Papież Jan Paweł II
odwiedził Skoczów. Było to 22 maja 1995
roku. Mieszkałem wówczas z rodziną w Wodzisławiu Śląskim, oddalonym od Skoczowa
około 50 km. Wybraliśmy się razem z całą
rodziną na spotkanie z Ojcem Świętym.
Pamiętam, że z miejsca postoju autobusu na
miejsce spotkania na wzgórzu Kaplicówka
w Skoczowie szliśmy pieszo około 5 km. Warunki dojścia były nieciekawe. Padał deszcz
i było mnóstwo błota. Pokonaliśmy jednak
te trudności i z radością przeżywaliśmy
spotkanie z tak zacnym gościem z Watykanu.
Wizyta była niezwykła. Pierwszą część
skoczowskiego etapu pielgrzymki wypełniło ekumeniczne spotkanie ze wspólnotą
ewangelicko-augsburską w kościele Świętej
Trójcy. Następnie papież udał się na wzgórze Kaplicówka, gdzie u stóp postawionego
tu w 1985 r. 22-metrowego metalowego
krzyża przewodniczył uroczystej Mszy
świętej, która zgromadziła blisko 300 tys.
wiernych. Podczas sprawowanej tam Eucharystii w obecności prezydenta RP Lecha

Wałęsy i premiera RP Józefa Oleksego papież
wygłosił homilię. Mówił wówczas: „Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi
problemami społecznymi, gospodarczymi,
także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać
mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia
każdego człowieka i każdego społeczeństwa.
Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko
o ludzi sumienia!”
Wyjaśniał następnie, co to znaczy być
człowiekiem sumienia. Oto kolejny fragment
jego przemówienia:
„Być człowiekiem sumienia, to znaczy
przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie
nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny
i wymagający; to znaczy angażować się
w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie,
a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl
słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21). Być
człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać
od siebie, podnosić się z własnych upadków,
ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się
w budowanie królestwa Bożego: królestwa
prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości
i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie
odpowiedzialność za sprawy publiczne;
troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać
oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu
ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego
brzemiona noście” (Ga 6,2). Pamiętam, że
powiedziałem te słowa w Gdańsku podczas
odwiedzin w 1987 r. na Zaspie. Czas próby
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polskich sumień trwa! Musicie być mocni
w wierze!”
Dzisiaj, kiedy walczymy ciągle o kształt
życia społecznego i państwowego, jakże
aktualne są słowa naszego rodaka. Pamiętam wypowiadane gromkim głosem słowa:
„Pamiętajcie, iż zależy on (kształt życia społecznego- przyp. autora) przede wszystkim
od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie
jego sumienie.”
Obserwując na co dzień działania ludzi
polityki, ludzi pełniących różne funkcje
społeczne oraz ludzi biznesu, mających
przeogromny wpływ na naszą przyszłość,

módlmy się za nich słowami, które w Skoczowie wypowiedział święty papież: „Przybądź, Duchu Święty (...). Przyjdź, Światłości
sumień! (…) Obmyj, co nieświęte, oschłym
wlej zachętę. Rozgrzej serca twarde, prowadź
zabłąkane (...)”. Przyjdź, Światłości sumień!
Modlitwa ta będzie miała szczególne
znaczenie w najbliższym okresie, w którym
będziemy wybierali naszych przedstawicieli
do pełnienia różnych funkcji społecznych
w Parlamencie Europejskim i w naszej Ojczyźnie.

Relikwie
św. Jana Pawła II

N

a początku tego roku, w imieniu własnym i wiernych parafii pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śląskich, napisałem prośbę, skierowaną na ręce
ks. kardynała Stanisława Dziwisza, o dar relikwii błogosławionego Jana Pawła II do naszej świątyni parafialnej. Pomyślałem

Zbigniew Stachurski

Niechaj radość naszego zmartwychwstałego Pana obdarzy was siłą do
pracy, niechaj będzie drogą prowadzącą do Ojca, światłem służącym za
drogowskaz i chlebem życia.
bł. Matka Teresa z Kalkuty

Krzyż jest nieodłączną częścią życia każdego z nas. Obyśmy łączyli go
w ofierze z krzyżem Chrystusa. Wtedy
możemy być pewni zmartwychwstania.
W radosnym okresie Wielkanocnym
życzymy wszystkim Czytelnikom „Naszej Parafii” dużo zdrowia, radości i sił
płynących z faktu Zmartwychwstania
naszego Zbawiciela. Niech refleksja
nad miłością i poświęceniem Jezusa
zbliży nas do Niego, niech wdzięczność
za dary, których nam udziela, wzbudzi
w nas w tym roku większą miłość do
Pana, byśmy byli przekonani, jak św.
Paweł, że „nic nas nie może oddzielić
od miłości Chrystusowej” (por. Rz 8,
35-39).
Redakcja
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Tłumaczenie łacińskiego tekstu potwierdzającego
autentyczność relikwii
„Stanisław Kardynał Dziwisz. Z łaski Boga i Stolicy
Apostolskiej Arcybiskup Metropolita Krakowski
przesyła pozdrowienia i błogosławieństwo pasterskie.
Niniejszym dokumentem szczególnie potwierdzam
autentyczność relikwii z krwi świętego Jana Pawła
II,zamkniętą w kapsule i tym sam samym dokumentem przeznaczam do wystawienia,by miejscowi
wierni mogli im oddawać cześć.
Stanisław Kard. Dziwisz”

bowiem, że zbliżając się do wielkiego wydarzenia, jakim jest kanonizacja Jana Pawła II,
można by poprosić o ten wielki dar. Prośba
moja została przyjęta. 14 kwietnia br. pojechałem do Krakowa do Kurii Metropolitalnej, aby odebrać relikwie. Ponieważ w tym
momencie ks. kardynał był zajęty, relikwie
w jego imieniu przekazał na moje ręce ks. dr
Robert Nęcek wraz z siostrami z sekretariatu
ks. kardynała. Z radością je przyjąłem, a następnie pojechałem do sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie, aby podziękować
Bogu za wielkiego Apostoła Miłosierdzia
Jana Pawła II i polecić nas wszystkich Bożemu Miłosierdziu.
Uroczysta intronizacja relikwii św. Jana
Pawła II będzie miała miejsce w Niedzielę
Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia, podczas
Mszy św. dziękczynnej za dar kanonizacji
o godz. 17.00.
Pamiętajmy, że obecność relikwii świętego ma szczególne zadanie: pomagać ludziom
zbliżać się do Boga oraz propagować świętość jako wartość życia chrześcijańskiego.
Niech w tym zadaniu pomaga nam św. Jan
Paweł II i nasi patronowie św. Juda Tadeusz
i św. Antoni Padewski.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Bóg działa przez ludzi!

C

hrystus zmartwychwstał! Prawdziwie
zmartwychwstał! Alleluja!
Uświadamiając sobie tę prawdę, zbliżamy
się do momentu, w którym dwaj wielcy ludzie zostaną oficjalnie ogłoszeni świętymi.
Są to papieże Jan XXIII (Angelo Giuseppe
Roncalli) i Jan Paweł II (Karol Wojtyła).
Nastąpi to 27 kwietnia 2014, w Niedzielę
Miłosierdzia, w Watykanie. Bóg powołał
ich obu do wypełnienia
Swojej misji dziejach
Kościoła.
Jan XXIII jest obecnie mniej znany, stąd
kilka słów na temat jego
pontyfikatu, przypadającego na lata 1958- 63.
Został on zapamiętany przez wiernych jako
człowiek wielkiego ducha, żywej wiary i miłości do bliźnich. Zwołał przełomowy Sobór
Watykański II. W jakiej
sytuacji znajdował się
wówczas Kościół?
Kościół w zamyśle Bożym to wspólnota,
która zrodziła się z Jezusem Chrystusem
zmartwychwstałym. Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się apostołom i na nowo
ich gromadził. Później udzielił im Ducha
Świętego, który jest Jego Duchem. Duch
uczynił apostołów nowym stworzeniem,
Synami Bożymi. I tak powstała wspólnota,
która jest Ciałem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.
Kościół pierwotny to wiele małych wspólnot, w których żyje Jezus przez Ducha
Świętego. Ten Kościół, prześladowany i dzia8

łający w ukryciu, żył wiarą i poświadczał ją
mocnymi znakami. Sprawiało to , że poganie
mówili: „Zobaczcie, jak oni się miłują”. Dla
tych, którzy chcieli włączyć się do wspólnoty
wiernych, istniał wówczas katechumenat –
okres przygotowania do przyjęcia chrztu.
W 1313 r. władca ówczesnego cesarstwa
rzymskiego cesarz Konstantyn ogłosił pokój
dla Kościoła. Bóg sprawił, że Kościół działając już jawnie, musiał sprostać wielkiemu
zadaniu obwieszczenia
ludzkości Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu
Jezusa i Jego roli jako
Zbawiciela świata. Była
to konkretna forma, którą Bóg się posłużył, aby
poganie masowo weszli
do Kościoła. Katechumenat zaczął wówczas
stopniowo zanikać.
Bóg, pozostawiając
człowieka w pełnej wolności, dopuszczał stopniowo do sytuacji, w której narody zaczęły
lekceważyć przepowiadanie chrześcijańskie.
Doszło w końcu do tego, że narody zaczęły
wychodzić masowo z Kościoła. Widoczne
to było szczególnie w XX wieku po zakończeniu wojen światowych w Europie.
Do pogłębienia tego zjawiska przyczyniły
się postępująca w Kościele desakralizacja
i dechrystianizacja oraz kryzys wiary wśród
wiernych świeckich i duchowieństwa.
W tej sytuacji dostrzegalnego kryzysu
Bóg stawia na czele Kościoła Jana XXIII,
który pod natchnieniem Ducha Świętego,
jako namiestnik Jezusa Chrystusa na ziemi,

zapoczątkowuje czas przemian, czas odnowy
w Kościele. Zwołuje wspomniany wcześniej
Sobór Watykański II (1962-65). Była to decyzja epokowa. Jan XXIII nie doczekał jednak
zakończenia soboru, gdyż Bóg powołał go do
Siebie 3 czerwca 1963 r.
Dzisiaj, wspominając postać świętego
Jana XXIII, możemy stwierdzić, że w planach Bożych miał on wypełnić to, jakże
doniosłe dla Kościoła, zadanie. Owoce jego
decyzji są już dostrzegalne w Kościele,
szczególnie w postaci wprowadzanych
w życie Kościoła postanowień zawartych
w dokumentach Soboru Watykańskiego II.
Sobór zapoczątkował na nowo wchodzenie
w epokę chrześcijaństwa przeżywanego nie
tylko w płaszczyźnie religijności naturalnej,
ale w wierze żywej.
W wyznaniu naszej wiary wypowiadamy:
„wierzę w świętych obcowanie”. Pamiętajmy więc o świętym Janie XXIII w naszych
modlitwach, wypraszając za jego pośrednictwem u Boga różne łaski dla nas i dla najbliższych, a także dla całej wspólnoty Kościoła.
Święty Janie XXIII! Wstawiaj się za
nami!!
–––––––––––––––

Zbigniew Stachurski

*) Katechumenat w chrześcijaństwie okres przygotowania do przyjęcia chrztu. Praktyka katechumenatu dokonywanego w kontekście liturgicznym,
zanikła całkowicie na przełomie VIII i IX w. Jego
obrzędy i skrutinia, w wyniku długiej ewolucji liturgicznej, zostały zredukowane i włączone do dzisiejszego obrzędu chrztu według Rytuału Rzymskiego.
Przywrócono go dopiero po Soborze Watykańskim
II, gdy Kongregacja ds. Kultu Bożego opracowała
nową formę katechumenatu. Opublikowano ją
w 1972 roku pod nazwą Obrzędu chrześcijańskiego
wtajemniczenia dorosłych (OWCD). Na OWCD
opiera się formacja deuterokatechumenalna (z gr.
powtórny katechumenat) członków Ruchu Światło-Życie (Oaza). Inną współczesną formą inicjacji
chrześcijańskiej typu katechumenalnego, zalecaną
przez papieży, jest Droga Neokatechumenalna.

JAK TO JEST
Janowi Pawłowi II i Janowi XXIII

Jak to jest
Być człowiekiem,
Mieć pasje i marzyć, i chodzić po ziemi,
I nagle cały świat nieść na ramionach...
Jak to jest
Wszystkich kochać,
Tych złych i tych dobrych,
tych mądrych i głupich,
I kłaść dłoń ciepłą na głowie każdemu...
Jak to jest
Klęczeć w ciszy
Wpatrując się w Tego, co był, jest i będzie,
Choć wkoło ludzie napięci jak struny...
Jak to jest
Nie mieć siebie,
Lecz całą dobę w kształt krzyża wpisaną,
Gdy słowo waży nie mniej niźli życie...
Jak to jest...
Jak to jest...
Nie wiem.
Nie jestem papieżem.

Alina Gołecka

Modlitwa przemienia nasze życie osobiste i
życie świata. Dziewczęta i chłopcy, kiedy spotykacie się z Chrystusem na modlitwie, kiedy
poznajecie Jego Ewanglię i zastanawiacie się
nad nią (…), wtedy wszystko staje się nowe.
Jan Paweł II

Bądźcie heroldami nadziei, apostołami radości i sprawiedliwości. Pozwólcie, by Dobra
Nowina promieniowała z waszych serc.
Jan Paweł II
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„Uśmiech to słońce, które wschodzi
na ustach. Pamiętaj!”

(Jan XXIII, papież)

A

ngelo Giuseppe Roncalli urodził się 25
listopada 1881 we Włoszech, w biednej
rodzinie chłopskiej. Już od najmłodszych lat dał
się poznać jako człowiek, którego charakteryzowały dobroć, pogoda ducha, radość i ciepło
w kontaktach z innymi.
Jako dwunastoletni chłopiec wstąpił do
Niższego Seminarium Duchownego w Bergamo, które uchodziło wówczas za najbardziej
prestiżowe.
Był pilnym uczniem, więc po otrzymaniu
stypendium za osiągnięcia w nauce rozpoczął
dalszą naukę w Papieskim Seminarium Duchownym w Rzymie. 10 sierpnia 1904 roku
przyjął święcenia kapłańskie.

Zawsze się raduję, spotykając dzieci.
Pan Jezus także znajdował w tym radość!
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie; nie
przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy
Królestwo Boże”.
Jan Paweł II

Agnieszka Szykasiuk, lat 6
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Młodemu księdzu Roncallemu powierzono
funkcję sekretarza biskupa w Bergamo. W tym
czasie był także wykładowcą w seminarium
oraz duszpasterzem Akcji Katolickiej. W 1925
roku ojciec święty Pius XI mianował go oficjałem a Bułgarii i arcybiskupem w Aeropolis.
W późniejszych latach arcybiskup Roncalli
pełnił kolejno funkcje: apostolskiego delegata
w Bułgarii, Turcji i Grecji oraz nuncjusza
apostolskiego w Paryżu. Tę ostatnią sprawował już w czasie trwania II wojny światowej.
W 1953 roku został mianowany kardynałem
i patriarchą Wenecji.
28 października 1958 roku kardynałowie
zebrani w Kaplicy Sykstyńskiej wybrali nowego papieża, którym został kardynał Angelo
Roncalli. Przyjął on imię Jana XXIII. Przez
wielu był traktowany jako papież „przejściowy”. Choć nie rządził Kościołem długo, bo
tylko przez 5 lat, pozostawił wiele dobra.
Przez mieszkańców Rzymu był nazywany
„dobrym papieżem”. Ojciec święty Jan XXIII
jako pierwszy papież od 1880 roku odbył oficjalne spotkanie poza Watykanem. Spotkał się
wówczas z więźniami rzymskiego więzienia.
Powiedział, że przyszedł do nich z oczywistego
powodu: ponieważ oni nie mogli przyjść do niego. Jan XXIII zapisał się w dziejach Kościoła
przede wszystkim jako ten, który zwołał Sobór
Watykański II. Po ciężkiej chorobie nowotworowej 3 czerwca 1963 roku, o godzinie 19.49
przeszedł do Domu Ojca.
Jan Paweł II w Jubileuszowym Roku 2000
ogłosił papieża Jana XXIII błogosławionym.
30 września 2013 roku papież Franciszek na
konsystorzu wyznaczył datę kanonizacji Jana
XXIII i Jana Pawła II na 27 kwietnia 2014 r.,
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
Opracowanie: ks. Przemysław Marszałek SDS

Niedziela Palmowa

w parafii JTiAP

i

w parafii NSPJ

Poświęcenie palm na
sumie o godz. 12.30 oraz
o godz. 10.00.

Po Mszy schola
sprzedawała ozdoby
świąteczne i świece.

22

Czuwanie w Trzebini

marca 2014 roku w Trzebini odbyło
się czuwanie młodych pod hasłem
„Szatan realnie istnieje”. Z Obornik z obydwu parafii wyjechało o godzinie 9:00 rano
17 osób. Na miejsce dotarliśmy około 13:00.
Po drodze były dwa postoje na odetchnięcie
świeżym powietrzem i rozruszanie kości.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00
koncertem zespołu „Siewcy Lednicy”. Po
koncercie była chwila przerwy i można
było posilić się ciepłą herbatą i ciastkiem.
Potem swoje świadectwo wygłosił Marcin
Boczek, niegdyś zniewolony przez Złego,

dziś chwalący Pana. Następnie jako posiłek
został podany pyszny bigos.
W końcu nadszedł upragniony czas modlitwy. Udaliśmy się do Bazyliki na adorację Najświętszego Sakramentu, po czym odbyła się
Msza święta z kazaniem księdza prowincjała
Piotra Filasa. Po Mszy świętej wróciliśmy
do busa, aby dotrzeć do Obornik około 2:00.
Czuwanie było czasem osobistej refleksji
oraz modlitwy w skupieniu. Mam nadzieję
że za rok pojedziemy w jeszcze liczniejszym
gronie.
Jan Szykasiuk
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Katecheza Ojca Świętego Franciszka
– Audiencja Generalna 26.03.2014 r.

Sakrament
i posługa kapłańska
Drodzy Bracia i Siostry!

M

ówiliśmy już o tym, że trzy sakramenty:
chrzest, bierzmowanie i Eucharystia
razem stanowią tajemnicę «wtajemniczenia
chrześcijańskiego», jedno wielkie wydarzenie łaski, które nas odradza w Chrystusie.
Jest to podstawowe powołanie, które łączy
wszystkich w Kościele jako uczniów Pana
Jezusa. Są następnie dwa sakramenty, które
odpowiadają dwu specyficznym powołaniom:
są to święcenia kapłańskie i małżeństwo.
Stanowią one dwie wielkie drogi, poprzez
które chrześcijanin może uczynić ze swojego
życia dar miłości, na wzór i w imię Chrystusa,
i w ten sposób współpracować w budowaniu
Kościoła.
Święcenia, podzielone na trzy stopnie:
biskupie, prezbiterów i diakonów, są sakramentem, który pozwala wykonywać posługę
powierzoną przez Pana Jezusa apostołom, aby
paśli Jego owczarnię, mocą Ducha Świętego
i według Jego serca. Chodzi o to, by paść
owczarnię Jezusa nie mocą ludzkiej siły lub
własną mocą, lecz mocą Ducha Świętego
i według Jego serca, serca Jezusa, które
jest sercem miłości. Kapłan, biskup, diakon
muszą paść owczarnię Pana z miłością. Jeśli
nie robią tego z miłością, na nic się to nie
przydaje. I w tym sensie słudzy, którzy zostają wybrani i wyświęceni do tej posługi,
przedłużają w czasie obecność Jezusa, jeśli
czynią to mocą Ducha Świętego w imię Boga
i z miłością.
Pierwszy aspekt. Ci, którzy zostają wyświęceni, stają na czele wspólnoty. Owszem,
stoją «na czele», lecz dla Jezusa oznacza to, że
12

należy swoją władzę wykorzystywać w służbie, jak On sam to pokazał uczniom i uczył ich
tymi słowami: «Wiecie, że władcy narodów
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał stać się wielkim, niech będzie
waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy
między wami, niech będzie niewolnikiem
waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mt 20,
25-28-45; por. Mk 10, 42-45). Biskup, który
nie jest sługą wspólnoty, nie czyni dobrze;
kapłan, ksiądz, który nie jest sługą swojej
wspólnoty, nie czyni dobrze, błądzi.
Inną cechą, która również wywodzi się z tej
jedności sakramentalnej z Chrystusem, jest
gorąca miłość do Kościoła. Pomyślmy o tym
fragmencie Listu do Efezjan, w którym św.
Paweł mówi, że Chrystus «umiłował Kościół
i wydał za Niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający
skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego»
(5, 25-27). Na mocy święceń szafarz poświęca
samego siebie własnej wspólnocie i kocha ją
całym sercem: jest ona jego rodziną. Biskup,
kapłan kochają Kościół w swojej wspólnocie, kochają go bardzo mocno. Jak? Tak jak
Chrystus kocha Kościół. To samo powie św.
Paweł o małżeństwie: małżonek kocha swoją
żonę, jak Chrystus kocha Kościół. Jest to
wielka tajemnica miłości: tajemnica posługi
kapłańskiej i małżeństwa, dwa sakramenty
stanowiące drogę, którą ludzie zazwyczaj
podążają do Pana.

Do Polaków:
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy przyjaciele, dzisiaj pragniemy modlić
się do Pana za wszystkich szafarzy Jego Kościoła – biskupów, prezbiterów i diakonów – pamiętając szczególnie o tych, którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy muszą
odzyskać wartość i świeżość swojego powołania. Chcemy też Go prosić, aby nigdy nie
zabrakło w naszych wspólnotach prawdziwych pasterzy, według Jego serca. Dziękuję
za waszą modlitwę! Niech Bóg wam błogosławi!
Ostatni aspekt. Apostoł Paweł poleca
swemu uczniowi Tymoteuszowi, by nie zaniedbywał, a wręcz by wciąż ożywiał dar, który
w nim jest. Dar, który został mu dany przez
nałożenie rąk (por. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6). Kiedy
posługa, posługa biskupa, posługa kapłana,
nie jest karmiona modlitwą, słuchaniem
Słowa Bożego i codziennym odprawianiem
Eucharystii, a także częstym przystępowaniem do sakramentu pokuty, w nieuchronny
sposób traci się z oczu autentyczny sens
własnej posługi i radość, którą rodzi głębokie
zjednoczenie z Jezusem.
Biskup, który się nie modli, biskup, który
nie słucha Słowa Bożego, który nie odprawia
Mszy św. codziennie, który nie spowiada się
regularnie, i podobnie kapłan, który nie robi
tych rzeczy, w dłuższej perspektywie tracą
jedność z Jezusem, a ich cechą staje się mierność, która nie jest dobra dla Kościoła. Dlatego musimy pomagać biskupom i kapłanom
modlić się, słuchać Słowa Bożego, które jest

codziennym posiłkiem, odprawiać każdego
dnia Eucharystię i mieć zwyczaj się spowiadać. Jest to bardzo ważne, ponieważ dotyczy
właśnie uświęcenia biskupów i kapłanów.
Chciałbym zakończyć rzeczą, która przychodzi mi do głowy: co trzeba zrobić, by
zostać kapłanem, gdzie się sprzedaje dostęp
do kapłaństwa? Nie. Nie sprzedaje się. Jest
to inicjatywa podejmowana przez Pana. Pan
powołuje. Powołuje każdego z grona tych,
którzy mają zostać kapłanami, bo On tego
chce. Być może są tu młodzi ludzie, którzy
usłyszeli w sercu głos tego powołania, chęć,
by zostać kapłanami, chęć, by służyć innym
w rzeczach, które pochodzą od Boga, chęć,
by całe życie poświęcić posłudze katechizowania, chrzczenia, przebaczania, odprawiania
Eucharystii, opiekowania się chorymi... całego
życia w taki sposób. Jeśli ktoś z was usłyszał
to w sercu, był to głos Jezusa. Pielęgnujcie to
wezwanie i módlcie się, by wzrastało i wydało
owoce w całym Kościele.

Niechaj radość i miłość Jezusa zawsze będą z wami w was i wśród was, aż
wszyscy staniemy się prawdziwymi świadkami umiłowania świata przez Ojca:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16).
I my kochajmy Boga tak bardzo, abyśmy Mu oddawali siebie, i nawzajem sobie
służyli, a także Jego ubogim.
(bł. Matka Teresa z Kalkuty)

Kochani duszpasterze, dziękujemy Wam za posługę, za Wasz trud i pracę wśród
nas. Życzymy Wam, aby ta praca napełniała Was radością i szczęściem, abyście
mieli zawsze siły, cieszyli się dobrym zdrowiem i stale wzrastali w łasce u Pana.
Niech Maryja, najlepsza z Matek, troszczy się nieustannie o Was i wyprosi Wam
wszystko, czego potrzebujecie.
Redakcja
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4. rocznica tragedii smoleńskiej

W

piątek, 11 kwietnia o godzinie 18.00
przy rondzie im. Aleksandry Natalli
– Świat Oborniczanie zebrali się z flagami
i emblematami narodowymi, by upamiętnić
ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Przewodniczący zgromadzenia, Krzysztof Durkalec, powitał zebrane osoby, wśród których
byli między innymi: pan poseł Jacek Świat,
ks. dr Jacek Wawrzyniak, burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski, delegacje

Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Przyjaciół Radia
Maryja, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Klubów Gazety Polskiej i NSZZ „Solidarność”
oraz wielu innych. Następnie głos zabrał
pan poseł Jacek Świat, który przypomniał
związki śp. Aleksandry z Obornikami i ziemią obornicką. Podkreślił, że zawsze chętnie
tutaj wracała i miała na uwadze sprawy ludzi
tu mieszkających. Z kolei pan Tytus Czartoryski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
słabość Państwa Polskiego, która w sposób
widoczny przejawia się w sposobie badania
przyczyn katastrofy smoleńskiej.
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Następnie modlitwę w intencji wszystkich
poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem poprowadził ks. proboszcz Jacek
Wawrzyniak, a po jej zakończeniu delegacje
złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze na rondzie im. Aleksandry Natalli Świat.
O godzinie 19.00 w kościele pod wezwaniem św. Judy Tadeusza i św. Antoniego
Padewskiego rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza Św. za Ojczyznę. Świątynia była pięknie udekorowana. Na pierwszym
planie widoczny był baner z wizerunkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej, z napisem
Bóg – Honor – Ojczyzna. Główny celebrans
– ksiądz Jacek wygłosił kazanie, w którym
podkreślił rolę krzyża w naszym życiu. Pod
koniec liturgii delegacja złożyła wiązankę
kwiatów w Kaplicy Pamięci Narodowej pod
tablicą ku czci śp. prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki
Marii oraz posłanki ziemi obornickiej Aleksandry Natalii-Świat, a także pozostałych
93 osób, które zginęły w katastrofie pod
Smoleńskiem. Msza święta zakończyła się
odśpiewaniem przez licznie zgromadzonych
wiernych pieśni „Boże, coś Polskę”, która
wyraża naszą miłość do Ojczyzny.
To spotkanie, ta modlitwa była wyrazem
naszej pamięci i, jak podkreślał 29 czerwca
2010 r. podczas swojego wystąpienia na
uroczystościach nadania rondu imienia Aleksandry Natalii Świat ks. dr Bogdan Giemza,
pamięć to nie tylko sprawność intelektu, ale
również woli i serca. Przypominać – „recordari” znaczy dosłownie „na nowo umieszczać w sercu”. Można więc powiedzieć,
że wspominać to myśleć z miłością. I taki
charakter miały te uroczystości.
Krzysztof Durkalec

OBORNICKIM WYBORCOM POD ROZWAGĘ

R

ok 2014 jest bogaty w wybory. Już
w maju będziemy wybierać kandydatów
do Parlamentu Europejskiego, a jesienią do
samorządów lokalnych. Dla nas, Polaków,
bardzo ważne jest roztropne głosowanie,
gdyż od ludzi, których wybierzemy np. do
władz unijnych, zależeć będzie wizerunek
naszego kraju w Europie i na świecie. Zależy
nam na tym, by liczono się z Rzeczpospolitą,
aby ustanowiono dla niej właściwe, zgodne
z obiektywizmem prawa. Od wybranych
przez nas posłów w dużym stopniu zależeć będą również wszelkie dotacje z Unii.
Niektórzy posłowie wybrani przez nas do
Parlamentu Europejskiego pięknie pracują
dla naszej Ojczyzny. Nie żałują czasu, nie
szczędzą sił, zabiegają o każdą złotówkę,
która słusznie nam się należy. Właśnie tylko
takich ludzi powinniśmy wybrać w maju.
Jesienią zaś będziemy wybierać władze
lokalne. Tutaj jest zawsze największe zamieszanie, gdyż popieramy znajomych, sąsiadów,
a nawet członków rodziny i dlatego nie zawsze
jesteśmy uczciwi i obiektywni. Musimy wiedzieć, że aby nam się dobrze żyło w naszej
małej Ojczyźnie, trzeba wybierać przede
wszystkim ludzi prawych, dla których Bóg,
honor i Ojczyzna są najważniejszymi wartościami. Powinni być mądrzy, uczciwi, zaradni,
przedsiębiorczy, pracowici i odpowiedzialni.
Trzeba sprawdzić, jakimi są gospodarzami
na swoich podwórkach. Jeśli tam są dobrzy,
to będą potrafili również właściwie zarządzać
w gminie, w powiecie i w województwie.
Z obserwacji i doświadczenia wiem, że tylko ci, którym zależy na Ojczyźnie (a nie na
wynagrodzeniu), potrafią sprawdzić się na
powierzonych im stanowiskach.

Samorządowcy podejmują obecnie wiele
ważnych decyzji. Decydują o sprawach
służby zdrowia, oświaty, kultury, rolnictwa,
gospodarki, czyli o priorytetach w lokalnych
środowiskach. Dlatego oddane przez nas
głosy są tak ważne.
W czasie głosowania kluczowa jest frekwencja. Trzeba ze smutkiem stwierdzić,
że pod tym względem świadomość naszego
społeczeństwa jest na niskim poziomie.
Lenistwo, wygodnictwo oraz znieczulica
społeczna sprawiają, że wielu obywateli nie
bierze udziału w wyborach. Często mówią,
że głosowanie odbędzie się bez nich. To oni
mają potem największe pretensje: krzyczą,
skarżą, obwiniają rządzących, a przecież
sami mogli decydować.
Do pierwszych wyborów pozostało kilka
tygodni. Należy już w tej chwili rozmawiać
na ten temat w naszych rodzinach, wśród
znajomych i sąsiadów. Zdarza się, że w jednej
rodzinie są zwolennicy kilku partii. Trzeba
rzeczowej dyskusji i konkretnych argumentów, by dojść do porozumienia. Należy także
dużo rozmawiać z młodymi wyborcami, by
pomóc im osiągnąć obywatelską dojrzałość.
Uważam, że warto zastanowić się i przedyskutować w gronie najbliższych i sąsiadów,
czy głosować na tych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy zamierzają
kandydować na trzecią kadencję, nie mając
dotychczas znaczących osiągnięć w pracy
parlamentarnej w Unii Europejskiej. (...)
Bierzmy się więc do roboty.
Stanisław Brański
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Wielki Tydzień w obiektywie
w Wielk i Cz wartek
w kościele NSPJ podczas uroczystej Mszy św.
Wieczerzy Pańskiej odprawianej o godz. 18.00
dwóch chłopców – Jan
Brzyski i Szymon Grech przystąpiło po raz pierwszy do Komunii św.
Niedziela Palmowa kościele JTiAP.

Zbiórka żywności
dla Polaków na Ukrainie

C

złonkowie z Obornickiego Centrum Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum
w Obornikach Śląskich składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy wsparli
przeprowadzoną 22 marca 2014 r. naszą akcję
„zbiórki żywności” dla Polaków mieszkających
za wschodnią granicą. Zebraną żywność za
pośrednictwem TVP Wrocław i pani Grażyny
Orłowskiej-Sondej przekazaliśmy przed świętami wielkanocnymi na Ukrainę.

Fanpage parafii NSPJ
https://www.facebook.com/parafiaoborniki – pod tym adresem na Facebooku można
znaleźć fanpage parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Fejsbukowa strona to nowoczesny
sposób animowania życia wspólnoty. Dziś na
tym fanpagu znajdują się fotorelacje z wydarzeń, które miały miejsce w parafii, pojawiają
się też zaproszenia na te, które dopiero są
w planach. Tyle na dziś – ale planujemy się
rozwijać! Jeśli jesteś zainteresowany życiem
parafii – polub! Jeśli chcesz, by na facebooku
było więcej informacji o parafialnych wydarzeniach lub wiesz, że masz czas i umiejętności,
które mogą sprawić, by fanpage funkcjonował
lepiej i ciekawiej, skontaktuj się z Agnieszką
Wrzesińską (przez Facebooka).
Moja parafia na Facebooku? Warto polubić!:)
Monika Pawlak

Adoracja krzyża w kościele NSPJ.

Droga Krzyżowa ulicami miasta na Grzybek.

Grób Pański w kościele JTiAP.
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Wielka Sobota z liturgią Światła.

Poniedziałek Wielkanocny po sumie o 12.30.

Na Ukrainie żyje nadal wielu naszych rodaków, którzy zostali na straży pamięci. Niestety
często zapomniani i opuszczeni, pozbawieni
wsparcia, żyją w niewyobrażalnie ciężkich
warunkach. Szczególnie teraz nasza pomoc
jest im potrzebna, gdy brak tam stabilizacji,
a ceny idą drastycznie w górę.
Naszą akcję wsparli słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Atena” (p. D. Kwiatek, p. E.
Drelich, p. G. Orsztynowicz, p. M. Różańska, p.
W. Faryś, p. E. Leszczynowicz, p. J. Lepianka)
oraz właściciele sklepów: Intermache, Dino,
Alfex-Euro, Profit, Rabat, Delikatesy Centrum,
Sklep Wielobranżowy AKM Gajos.
Dziękujemy również uczniom z Publicznego
Gimnazjum w Pęgowie i Szkoły Podstawowej
w Urazie oraz ich opiekunom p. P. Adamczyk
i p. P. Niewierskiemu za zbiórki żywności
zorganizowane w ich szkołach.
Bożena Magnowska

Do Boga nie pielgrzymujemy w pojedynkę,
przeżywając w samotności wewnętrzną radość.
Każdy człowiek powinien dążyć do Niego razem
z innymi.
Jan Paweł II

Ola Raduchowska, l.6,5

Nie lękajcie się świętości. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od
was nie wymagali.
Jan Paweł II
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Pasja

Maryja

według św. Mateusza

5

marca 2014 roku w bazylice św. Elżbiety
we Wrocławiu wykonano „Pasję według
św. Mateusza” Jana Sebastiana Bacha. Dzieło
opracował metropolita Hilarion Alfiejew,
przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Hilarion w ciekawy sposób łączy
muzykę Jana Sebastiana Bacha ze śpiewem
cerkiewnym, po mistrzowsku łączy słowa
i dźwięk. Utwór ukazuje ogromną miłość
Boga do swojego stworzenia – człowieka.
To sugestywny obraz Objawienia Bożego.

Jak powiedział arcybiskup Józef Kupny:
„W mieście mostów i spotkań wielu kultur
przedstawienie tego monumentalnego dzieła
ma na celu budowę drogi wzajemnego dialogu, to sposób na pokonywanie barier na
drodze ekumenicznej”.
W koncercie wzięli udział: Chór Uniwersytecki, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego
z Wrocławia, Kameralny Chór Męski Kantilena, Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza z udziałem prof. Wiktora Kuzniecowa
– wirtuoza skrzypiec,dyrygent Alan Urbanek,
wokaliści: ks. protodiakon Grzegorz Cebulski – baryton, Marcelina Królicka-Beucher
– sopran, Anna Wilczyńska – mezzosopran,
Przemysław Jastrząb – tenor, ks. Zdzisław
Madej – tenor, Bogdan Malak – bas. Koncertu wysłuchali członkowie UTW „Atena”
w Obornikach Śląskich wraz z chórem „Atena” który prowadzi Ewa Skubisz.
Ryszard Chwaliński

18

Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa
zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed
przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach
waszego życia.

M

aryja – Królowa, Matka, Służebnica Pańska... przez wieki sławiona przez naród
polski doczekała czasu, kiedy coraz mniej ma
miłujących dzieci, kiedy Polacy wolą obejrzeć
serial, posiedzieć przy kawie lub piwku, obgadać rządzących, szefów, sąsiadów niż pójść na
nabożeństwo majowe czy poświęcić pięć minut
na odmówienie dziesiątki różańca. Na swe
zaproszenie do modlitwy często słyszy od nas:
nie teraz, jutro, zaraz, później... A przecież bez
żywej modlitwy nasze dusze umierają z głodu,
nie mają sił do normalnego życia, nie mówiąc
już o jakiejkolwiek walce duchowej!
Czemu mamy czcić Maryję? Każdy znajdzie
swój powód.
Mogę powiedzieć, dlaczego Maryja jest
ważna dla mnie.
Przede wszystkim dała nam Jezusa, jedynego
Zbawiciela. To dla Niego Bóg uczynił Maryję
swym ARCYDZIEŁEM. Ona jest dowodem na
wszechmoc, mądrość, nieskończoną miłość, hojność i łaskawość Boga. Wszystkie łaski i przymioty Maryja otrzymała od Niego. W świecie
skażonym grzechem swą wszechmocą zachował
ją od zmazy pierworodnej, obdarzył łaskami, by
zdołała zachować czystość i nigdy nie popełnić
żadnego grzechu. Bóg chciał, aby Jego Syn miał
najwspanialszą i najświętszą na świecie Matkę.
Widząc dary udzielone Najświętszej Maryi
Pannie, dziękuję za nie Stwórcy. Dostrzegając
wielkość i piękno Dzieła, oddaję chwałę Twórcy.
Maryja jest wzorem współpracy człowieka
ze Stwórcą. Tak bardzo obdarowana - nigdy
się nie wywyższa, zawsze jest w gotowości
do służenia, nie tylko Swemu Panu, ale i nam.
Przyjmowała wszystko, nigdy nie narzekała.
Nie omijało jej cierpienie, a bogactwo i próżna
chwała nie były jej udziałem. Ile razy jej życie
zostało wywrócone do góry nogami!

Jestem zawsze pełna podziwu wobec faktu, że zachowała wiarę. W jej życiu po łasce
przychodzi cierpienie. Najpierw zwiastowanie
i wspaniała wiadomość: będzie matką Boga.
A zaraz potem grozi jej ukamienowanie. W Betlejem brak miejsca, by dziecię narodziło się
w godnych warunkach. Pokłonili się mędrcy,
ofiarowali hojne dary, a za chwilę święta rodzina musi uciekać, by uratować życie i przez
kilka lat mieszka na obczyźnie, w Egipcie.
Maryja nie jest wolna od ludzkiego cierpienia
i kobiecych trosk. Widziała zmagania Józefa,
by odgadnąć i przyjąć Boży plan. Jej życie zależało od jego decyzji. Czuła ból utraty Jezusa,
a także niepewność co do losu dwunastoletniego
Syna, gdy pozostał w świątyni bez wiedzy rodziców. Ona wie, co znaczy być wdową. Wie,
co znaczy stracić wszystkich. Jej duszę miecz
przeszył pod krzyżem. Której kobiecie nie
wyrwałby się wtedy krzyk oskarżenia? A gdy
Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, Ona
musiała jeszcze długie lata pozostać na ziemi
z młodym Kościołem, nie w chwale, ale wśród
prześladowań. Maryja zachowuje wszystko
w sercu i powtarza „fiat” – „niech się stanie”.
I teraz też nie ma „wolnego”, bo zabiega
o nas, o nasze dusze – nie dla siebie! Wszystkich, którzy do niej przychodzą, chce oddać
Synowi, pragnie, abyśmy szukali i wypełniali
wolę Boga, bo On wie, co dla nas jest naprawdę
dobre i chce naszego szczęścia. Ona pragnie
dopomóc nam być posłusznymi natchnieniom
Ducha Świętego, bo to On nas uświęca, umacnia i prowadzi. Mówi się o potędze wstawiennictwa Maryi, że „wszystko może wyjednać
u Syna”, ale nich nikt nie myśli, że uprosi u niej
cokolwiek, co mogłoby być użyte w złym celu.
A kim Ona jest dla Ciebie? Czy przyjdziesz
posłuchać, jak mówi: „Uczyńcie wszystko,
cokolwiek Jezus wam powie”?
Barbara Wrzesińska

Jan Paweł II

Hania Tracz, kl. 5

O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem,
wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie,
w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach,
w biurach.
Jan Paweł II

Bogactwo nie może oddalać od Królestwa
Bożego; ci, którzy posiadają dobra materialne,
muszą wiedzieć, że winny one także służyć najbardziej potrzebującym…
Jan Paweł II

Fanty i ciasto na

P

festyn

o raz piąty organizujemy Festyn Międzyparafialny, dlatego prosimy parafian o pomoc. Potrzebne są fanty na loterię. Można je
przynosić na plebanie obu parafii. Gdyby był
potrzebny transport, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 609 990 918. Prosimy
także parafian o ofiarowanie wypieków na
festyn parafialny. Ciasta będziemy odbierać
tuż przed festynem. Szczegółowe informacje
zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.
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Kronika
parafialna
Kronika parafii JTiAP
3 kwietnia, w pierwszy czwartek miesiąca,
po Mszy wieczornej sprawowana była Godzina
Święta.
4 kwietnia, w pierwszy piątek miesiąca,
po Mszy św. wieczornej nastąpiła zmiana bilecików Straży Honorowej Serca Pana Jezusa
i sprawowane było nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5 kwietnia, w pierwszą sobotę, sprawowane było nabożeństwo pierwszosobotnie
do Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu
odwiedziliśmy chorych w domach z posługą
sakramentalną. Podczas Mszy św. wieczornej
rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które
trwały od 5 do 9 kwietnia. Rekolekcje głosił o.
Piotr Lepich, oblat Maryi Niepokalanej z Łeby.
6 kwietnia, w pierwszą niedzielę miesiąca,
po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana
tajemnic różańca świętego. W tym dniu Akcja
Katolicka przeprowadziła zbiórkę pieniężną
do puszek na dożywianie w szkołach dzieci
z ubogich rodzin, zebrano 1701,19 zł.
9 kwietnia odbyła się konferencja dla
rodziców i chrzestnych przed niedzielnymi
i świątecznymi chrztami.
11 kwietnia sprawowana była w naszym
kościele Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Mszę św. poprzedziła modlitwa i złożenie
kwiatów na rondzie im. Aleksandry Natalli-Świat.
13 kwietnia przypadała Niedziela Palmowa.
Podczas każdej Mszy św. święciliśmy palmy.
W tym dniu taca na remont kościoła wyniosła
9097 zł. Bóg zapłać. Także w tym dniu delegacja młodzieży z naszej parafii wraz z ks.
Włodzimierzem odebrała od księdza dziekana
Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, którą ks.
arcybiskup przywiózł do naszej archidiecezji
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Iskrę,
a więc płomień światła, będzie można było
zapalić i zabrać do swoich domów.
Uroczyście przeżyliśmy Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielką Sobotę, trzy najważ20

niejsze dni powszednie roku liturgicznego.
Był to czas szczególnie intensywnej posługi
kapłańskiej w konfesjonale.
17 kwietnia, w Wielki Czwartek, w dzień
ustanowienia Najświętszego Sakramentu
Ołtarza i sakramentu kapłaństwa odprawiana
była tylko jedna Msza św. Wieczerzy Pańskiej
o godz. 18.30. Po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy trwała do
godz. 21.00. W Wielki Czwartek odwiedziliśmy
z posługą sakramentalną naszych chorych.
18 kwietnia - Wielki Piątek to dzień Męki
i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w tym dniu odbyły
się rano o godz. 9.00 i po południu (dla dzieci)
o godz. 17.00. Liturgia wieczorna na cześć Męki
Pańskiej sprawowana była o godz. 18.30. Po
zakończeniu ceremonii wielkopiątkowych o.
godz. 20.00 wyruszyła spod naszego kościoła
tradycyjna już Droga Krzyżowa ulicami naszego
miasta do Krzyża na Grzybku.
19 kwietnia - Wielka Sobota. Tego dnia
trwała przez cały dzień adoracja przy Grobie Pańskim, była okazja do spowiedzi oraz
święcenie pokarmów w kościele parafialnym
i na wioskach. Liturgia Wigilii Paschalnej
rozpoczęła się przed kościołem o godz. 20.30
od poświęcenia ognia i Paschału. Następnie
sprawowaliśmy uroczystą Mszę św. zakończoną procesją rezurekcyjną.
20 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte sprawowaliśmy
według porządku niedzielnego.
21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny.
Podczas Mszy św. o godz. 12.30 udzielono
sakramentu chrztu św.
22 kwietnia, w czwarty wtorek miesiąca, po
Mszy św. wieczornej odprawiana była nowenna
do św. Judy Tadeusza.
25 kwietnia przypadał w naszym kościele
termin nieustannej Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Adoracja trwała od godz. 9.00
do do 19.00.
26 kwietnia od godz. 21.00 do 22.00 trwało
czuwanie modlitewne przed kanonizacją Jana
Pawła II, z podkreśleniem godziny 21.37.

OgłoszeniA

Zapraszamy na spektakl pt.

27 kwietnia – uroczysta kanonizacja dwóch
papieży, bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII

„Zbudź się,
mój duchu”

parafii JTiAP

Plan uroczystości w naszej parafii:
26 kwietnia (sobota) 21.00–22.00 – czuwanie
modlitewne w kościele
27 kwietnia (niedziela) – godz. 17.00 – Msza
dziękczynna za kanonizację i intronizacja relikwii
już św. Jana Pawła II do naszej świątyni parafialnej; o godz. 18.00 – koncert w wykonaniu
Jarosława Moczulskiego i Macieja Nestora pt.
„Pieśni nabożne”.
Odwiedziny chorych w domach. Ponieważ
pierwsza sobota przypada 3 maja, w uroczystość NMP Królowej Polski, w maju odwiedzin
nie będzie.

oparty na wspaniałych tekstach
ks. Jana Twardowskiego
w niedzielę Miłosierdzia Bożego

27 kwietnia
po Mszy św. wieczornej
o godz. 18.30 w kościele NSPJ.
Przedstawienie przygotowane
zostało przez młodzież i dzieci
pod kierownictwem Beaty Klempert

Rocznica I Komunii Świętej odbędzie się 4 maja
br., podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 9.30.
Modlitwa Różańcowa
W każdą środę, o godz. 18.20, zapraszamy na
wspólną modlitwę różańcową z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadzi
Żywy Różaniec.
Numer konta parafialnego, na które można
wpłacać ofiary na remont naszego kościoła:
ING Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 7497
0857 Parafia Rzym-Kat św. Judy Tadeusza i św.
Antoniego Padewskiego ul. Trzebnicka 35, 55120 Oborniki Śląskie
Psycholog pełni dyżur w Poradnia 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

Zdzisław Nitka, San Giovanni Rotondo, 1947 –
ksiądz Karol Wojtyła i ojciec Pio, 2011, olej-płótno,
65x50cm.
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Kronika z parafii NSPJ
W niedzielę 30 marca podczas Mszy św.
o godz. 12.30 matkom w stanie błogosławionym zostało udzielone błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
1 kwietnia o godz. 18.30 sprawowana była
Msza św. w intencji dzieci i rodziców z grupy
Różańca Rodziców.
3 kwietnia przypadał pierwszy czwartek
miesiąca; o godz. 18.00 sprawowane było
nabożeństwo Godziny Świętej i modlitwa
o świętość dla kapłanów i o nowe powołania
kapłańskie.
W piątek 4 kwietnia o godz. 19.00 odbyła się katecheza chrzcielna dla rodziców
i chrzestnych.
W pierwszą niedzielę miesiąca 6 kwietnia o godz. 8.00 sprawowana była Msza
św. w intencji Żywego Różańca i odbyła się
zmiana tajemnic różańcowych. Podczas Mszy
św. o godz. 12.30 udzielany był sakrament
chrztu św. Od godz. 15.00 trwała adoracja
Najświętszego Sakramentu. W godzinach
popołudniowych odbyły się spotkania formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
klas II i III gimnazjalnych. Po Mszach św.
Akcja Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek
na posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej,
zebrano 1000,09 zł.
W czwartek 10 kwietnia o godz. 18.30
sprawowana była Msza św. w intencjach Akcji
Katolickiej. Po Mszy odbyło się spotkanie
organizacyjne dla osób, które w dniach od 15
do 18 maja wybierają się na pielgrzymkę do
Sokółki. O godz. 20.00 w Domu Katolickim
odbyło się spotkanie dotyczące organizacji
Festynu Międzyparafialnego „Salwator”
planowanego na czerwiec obecnego roku.
W piątek 11 kwietnia Obornicka Wspólnota Rodzin uczestniczyła we Mszy św. o godz.
18.30 i trwała na adoracji Najświętszego
Sakramentu.

W sobotę 12 kwietnia młodzież klas III
gimnazjalnych przygotowująca się do bierzmowania uczestniczyła wraz z ks. proboszczem
w katedrze wrocławskiej w uroczystej Mszy
św. sprawowanej w ramach diecezjalnego
Dnia Młodzieży.
W sobotę 12 kwietnia kapłani odwiedzili
chorych z posługą sakramentalną.
W ramach przygotowania do kanonizacji
bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII, w sobotę
12 kwietnia J. E. Ks. Abp Józef Kupny przekazał delegacjom dekanalnym w katedrze
„Iskrę miłosierdzia”, czyli ogień przywieziony
z sanktuarium miłosierdzia w Krakowie. 11
kwietnia w Niedzielę Palmową delegacja
młodzieży z ks. Przemysławem Marszałkiem
SDS uczestniczyła we Mszy św. w siedzibie
dekanatu w Strupinie, gdzie zapaliła ogień dla
naszej parafii. W godzinach popołudniowych
światło zapłonęło w naszym kościele, abyśmy
mogli je zapalać i zabierać do naszych domów.
„Iskra miłosierdzia” jest symbolicznym znakiem radości z kanonizacji i otwarcia się na
Boże miłosierdzie.
Ofiary składane na tacę w niedzielę 13
kwietnia, przeznaczone na cele inwestycyjne
w naszej parafii, wyniosły 6400 zł. Dziękujemy
za złożone ofiary.
17 kwietnia w Wielki Czwartek podczas
uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
odprawianej o godz. 18.00 dwóch chłopców Jan Brzyski i Szymon Grech - przystąpiło po
raz pierwszy do Komunii św. Przygotowanie
do komunii odbywało się przede wszystkim
w ramach katechezy rodzinnej, a uroczystość
miała charakter tzw. wczesnej Komunii św.
Podczas Mszy przedstawiciel parafian złożył
kapłanom życzenia z okazji ich święta. Po Mszy
św. przeniesiono Najświętszy Sakrament do
Ciemnicy, gdzie do godz. 21.00 trwała adoracja.
18 kwietnia w Wielki Piątek od godz. 8.00
trwała adoracja. O godz. 18.00 odbyła się
Liturgia Męki Pańskiej. Po zakończeniu liturgii
do godz. 22.00 trwała adoracja Najświętszego
Sakramentu w Grobie Pańskim.

19 kwietnia w Wielką Sobotę od godz. 8.00
do 20.30 trwała adoracja. W godzinach od 9.00
do 14.00 odbywało się święcenie pokarmów
wielkanocnych. O godz. 20.30 rozpoczęła
się liturgia Wigilii Paschalnej. Zakończyła ją
uroczysta procesja rezurekcyjna.
W czwartek 24 kwietnia o godz. 19.15
w Domu Katolickim odbyła się kolejna katecheza dorosłych w ramach „Wieczorów Nikodema”.
Katechezę pt. „Jak żyć Słowem Bożym na co
dzień?” poprowadził ks. dr Roman Słupek SDS.

Bądźcie pochodniami, które płoną pośrodku
świata. Tam, gdzie panuje noc niewiary, niech
jaśnieje światło waszej wiary; tam, gdzie unoszą
się opary nienawiści i zwątpienia, niech promieniuje wasz optymizm i wasza nadzieja; tam,
gdzie panują ciemności egoizmu, niech płonie
ogień waszej miłości.
Jan Paweł II

OgłoszeniA
parafii NSPJ

Dziękujemy za zaagażowanie!
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarując swój czas
i umiejętności przygotowali kościół i ubogacili
nasze przeżywanie liturgii Triduum Paschalnego
i Świąt Wielkanocnych. Szczególne podziękowanie składamy Liturgicznej Służbie Ołtarza,
ofiarodawcom na kwiaty do Grobu Pańskiego
i Paniom, które je przygotowały. Dziękujemy ks.
Stanisławowi oraz ks. Przemysławowi za przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy
Organistom, Panom Kościelnym i osobom sprzątającym kościół. Wszystkim, także niewymienionym, za okazywaną pomoc i wszelką życzliwość
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Caritas
Akcje Caritas, związane ze sprzedażą świec
wielkanocnych – paschalików oraz jałmużny
wielkopostnej, czyli ofiary składanej do specjalnych skarbonek, wyniosły 966 zł i 585 zł.
Z powyższych kwot 985 zł zostało przekazane
do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Pozostała
kwota - Szkolnemu Kołu Caritas przy Szkole
Podstawowej nr 2 i Parafialnemu Zespołowi
Caritas. Ofiary składane na utrzymanie obiektów
sakralnych w Ziemi Świętej (Kustodia Ziemi
Świętej) wyniosły 742 zł.
Nabożeństwa majowe od 1 maja codziennie
o godz. 18.00.

Martynka Wiśniewska, l. 6

Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę,
którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom,
wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie.
Jan Paweł II

Chrystus przyszedł, aby przynieść radość: radość dzieciom, radość chorym i starcom, radość
całej ludzkości.

Odwiedziny chorych
W drugą sobotę miesiąca 10 maja kapłani odwiedzą chorych z posługa sakramentalną.
Rocznica Komunii
W niedzielę 11 maja o godz. 11.00 odbędzie się
uroczystość rocznicy pierwszej Komunii Świętej.
Strona parafii NSPJ:
www.parafiaoborniki.sds.pl

Jan Paweł II
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Życzenia
Powinniśmy być pewni, że niezależnie od
tego, jak ciężkie i burzliwe czekają nas próby,
nigdy nie będziemy pozostawieni samym sobie,
zawsze będziemy w rękach Pana, w rękach,
które nas stworzyły, a teraz wspierają nas na
drodze życia (Ps 138,8)
Benedykt XVI Audiencja Generalna 7 XII 2015
Księdzu Stanisławowi Musze z okazji zbliżających się imienin życzymy radości, światła
Ducha Świętego, opieki i wstawiennictwa
Matki Bożej aby Boża radość, pokój i miłość
wypełniały serce Księdza.

O Matko
Fatimskiego orędzia:
„czyńcie pokutę,
nawróćcie się,
trwajcie
na modlitwie,
by świat ocalić”.
Spójrz Matko
– oto jesteśmy.
(Apel Fatimski)

Nabożeństwa fatimskie 2014
w kościele św. Judy Tadeusza
i św. Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 35,
o godz. 19.00

13 maja – 12 czerwca – 12 lipca –
13 sierpnia – 13 września – 13 października
Zapraszają księża salwatorianie

Odeszli do Pana po
wieczną nagrodę:
Parafia NSPJ
21. Władysław Stanisław Jędryczka l. 83. zm. dn.
22.03.2014r.
22. Wincenty Dworniczak l. 78 zm. dn. 03.04.2014 r.
23. Anna Gładysiewicz l. 74 zm. dn. 17.04.2014 r.
Parafia JTiAP
13. Janina Mulson, l. 81, zm. 30.03.2014 r.
14. Franciszek Chaja, l. 89, zm. 06.04.2014 r.
15. Alicja Kowalska, l. 0, zm. 02.12.2014 r.
16. Julia Kozubowicz, 85, zm. 12.04.2014 r.
17. Irena Toczyk - Marsztyn, l. 71, zm. 09.04.2014 r.
18. Marek Kowalczyk, l. 59, zm. 15.04.2014 r.

Sakrament Chrztu Œw.
przyjêli:
Parafia NSPJ
Antoni Adamczak 06.04.2014 r.
Aleksander Wiktor Muszyński 06.04.2014 r.
Marcel Karol Szwiec 26.04.2014 r.
Jagoda Ewa Drelich 27.04.2014 r.
Parafia JTiAP
7. Tymon Grosicki, 09.03.2014 r.
8. Kacper Czaja, 09.03.2014 r.
9. Mateusz Misiak, 15.03.2014 r.
10. Wiktoria Michalewska, 16.03.2014 r.
11. Hanna Spalińska, 06.04.2014 r.
12. Maksymilian Grala, 22.03.2014 r.
13. Jan Mazij, 12.04.2014 r.
14. Tymoteusz Bazylik, 13.04.2014 r.
15. Grzegorz Ceselski, 20.04.2014 r.
16. Filip Kalisz, 21.04.2014 r.
17. Marlena Dzierżek, 21.04.2014 r.
18. Marcelina Szkwerko, 21.04.2014 r.
19. Antoni Król, 21.04.2014 r.
20. Alicja Poterek, 21.04.2014 r.
21. Pola Howorus, 21.04.2014 r

Sakrament
małżeństwa zawarli:
Parafia NSPJ
Karol Andrzej Szwiec i Aldona Anna Gęsior dn.
26.04.2014r.
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