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Chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu!

Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich
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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Kończymy piękny maj, poświęcony szcze-
gólnie Matce Bożej. Już jutro rozpocz-

niemy czerwiec poświęcony Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. W tych pięknych mie-
siącach przeżywamy tak wiele uroczystości 
rodzinnych i parafialnych. Radujemy się 
z dzieci przyjmujących po raz pierwszy do 
swoich serc Chrystusa Pana w Komunii Św. 
Patrzymy na naszą młodzież przystępującą 
do sakramentu bierzmowania. I z naszych 
serc – serc Waszych duszpasterzy – unosi się 
do nieba modlitwa za nich, aby zawsze trwali 
przy Panu Bogu, aby nigdy nie odwrócili się 
w swoim życiu od Prawdziwej Miłości, którą 
jest Bóg, dający się cały w Komunii świętej.

Przeżywaliśmy wspólnie peregrynację 
kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
która w Roku Życia Konsekrowanego i przed 
1050. rocznicą chrztu Polski odwiedza męskie 
wspólnoty zakonne. Wkrótce będziemy świę-
tować odpust ku czci św. Antoniego Padew-
skiego. Jest to wielki święty całego świata. 
Jest także patronem dzieci, dlatego z okazji 
odpustu wprowadzamy od tego roku błogo-
sławieństwo dzieci. Chciejmy przyprowadzić 
nasze dzieci i wnuki do kościoła w niedzielę 
14 czerwca, na godz. 12.30. 

Niech świętowanie tych uroczystości 
i wydarzeń będzie umocnieniem naszej 
wiary w Chrystusa. Pan Jezus sam powie-
dział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” 

i „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja was 
pocieszę”. Ks. Franciszek od Krzyża Jor-
dan, założyciel salwatorianów, powiedział: 
„Szukajcie Boga, dobra i świętości, a wtedy 
o inne rzeczy nie musicie się troszczyć”. 
I tego nam życzę: abyśmy szukali w naszej 
codzienności Boga i z Nim żyli, a wtedy 
wszystko będziemy posiadali. 

Zbliżający się czas to moment rozpoczęcia 
oczekiwanego przez nas remontu kościoła. 
Moim wielkim pragnieniem jest, aby roz-
począć go już w czerwcu. W tych dniach 
mam otrzymać już wszelkie zgody na roz-
poczęcie prac remontowych. O wszystkich 
szczegółach, a więc o dokładnym terminie 
rozpoczęcia prac oraz kosztach, poinformuję 
w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Remont 
kościoła parafialnego polecajmy dobremu 
Bogu w naszych modlitwach. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Ostatnie tygodnie obfitowały w wiele 
wydarzeń. W Kościele i parafii prze-

żywaliśmy okres Wielkanocy, 26 młodych 
ludzi przyjęło sakrament bierzmowania, 46 
dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii św. 
Dla wielu osób był to również czas rocznic 
pierwszej Komunii czy święceń kapłańskich. 
W życiu społecznym przeżywaliśmy wybory 
prezydenckie i poprzedzającą je kampanię 
wyborczą. Maj był dla nas również mie-
siącem ważnych rocznic kościelnych i pań-
stwowych. Wspomniane wydarzenia tworzą 
część naszego życia, spotykają się w nas, 
kształtują, prowokują do różnych zachowań. 
Czasami próbuje się oddzielić wydarze-
nia religijne od spraw codziennego życia, 
tłumacząc, że wiara i jej wyznawanie jest 
sprawą prywatną, albo sugerując, że sprawy 
Boże nie mają nic wspólnego z codzienną 
rzeczywistością. Wiele środowisk chciałoby 
takiego Kościoła i takich katolików. Jednak 
Jezus, udzielając uczniom Ducha Świętego, 
którego nazwał Duchem jedności i pokoju, 
dał im nakaz, by wyszli z Wieczernika do 
świata tzw. codziennych spraw i głosili 
Ewangelię. Testament Jezusa trwa i dotyczy 
każdego chrześcijanina. 

Pierwszym zadaniem jest przyjęcie Du-
cha Świętego, Ducha jedności i pokoju. Czas 
kampanii prezydenckiej stał się w wielu 
środowiskach, rodzinach i domach źródłem 
ożywionych dyskusji, ale także wzajemnych 

niechęci i podziałów. Nie da się ich naprawić 
jakimś jednym systemowym pociągnięciem. 
Problem leży bowiem w sercu każdego czło-
wieka i w tym sercu musi być rozwiązany. 
Tym problemem jest grzech, który dotyka 
każdego. To on, grzech, jest faktycznym 
źródłem podziałów. Wszystkie inne przy-
czyny są albo jego konsekwencjami, albo 
sztucznym tworem wmawianym ludziom, by 
mieć nad nimi władzę. To grzech oddziela 
człowieka od człowieka, oddziela człowieka 
od Boga, czyni martwym, pozbawionym 
wrażliwości na innych i niezdolnym do 
miłości.

Rozwiązaniem podziałów jest przyjęcie 
Ducha Świętego i Jego darów. Zgoda na 
nawrócenie i przyjęcie Bożego sposobu 
myślenia i patrzenia, także na tzw. co-
dzienne sprawy. Nie może być rozdwojenia 
między wiarą a życiem. Wszystko, co sami 
tworzymy, nawet z dobrymi intencjami, ale 
bez Boga, wcześniej czy później ulegnie 
zniszczeniu. Tworzymy to bowiem z myślą 
o sobie. Nawet nasze nawrócenie może do-
konywać się z pobudek egoistycznych i tylko 
dla siebie. Tymczasem to, co tworzy Duch 
Święty, pozostaje, bo ma pieczęć wieczności. 
Tylko dzięki Niemu może być przezwyciężo-
ne źródło podziałów, a więc grzech. 

Czy zatem otworzyłeś się już na Ducha 
Świętego? Bez wewnętrznego przyzwolenia 
nawet sakrament bierzmowania pozosta-
nie bezskuteczny. Otworzyć się na Ducha 
Świętego to przede wszystkim pragnąć Jego 
obecności. Pragnąć, jak pragnie się wody. 
Czuć Jego potrzebę. Tęsknić za Nim, jak 
tęskni się za kimś bliskim. Pragnąć, aby 
odnowił swoją obecność. Dopiero wówczas 
możemy być jedno, a taka jest wola Boga. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Pamiętajmy  
o naszych kapłanach

26 maja minęła 3. rocznica święceń ka-
płańskich ks. Przemysława, 27 maja – 20. 
(okrągła) rocznica święceń ks. Stanisława, 30 
maja mija 17. rocznica święceń ks. Romana 
i Macieja. Pamiętajmy o naszych kapłanach 
w codziennej modlitwie!
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253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy 
trzech bogów, ale jednego Boga w trzech 
Osobach: „Trójcę współistotną”. Osoby 
Boskie nie dzielą między siebie jedynej Bo-
skości, ale każda z nich jest całym Bogiem: 
„Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym 
samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, 
co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem 
co do natury”. „Każda z trzech Osób jest tą 
rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą 
lub naturą Bożą”.

254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się 
między sobą. „Bóg jest jedyny, ale nie jakby 
samotny” (quasi solitarius) . „Ojciec”, „Syn”, 
„Duch Święty” nie są tylko imionami ozna-
czającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, 
ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się 
między sobą: „Ojciec nie jest tym samym, 
kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, 
ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec 
czy Syn” . Różnią się między sobą relacjami 
pochodzenia: „Ojciec jest Tym, który rodzi; 
Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty 
Tym, który pochodzi”. Jedność Boska jest 
trynitarna.

255 Osoby Boskie pozostają we wzajem-
nych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie 
Osób Boskich – ponieważ nie dzieli jed-
ności Bożej – polega jedynie na relacjach, 
w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku 
do innych: „W relacyjnych imionach Osób 
Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn 
do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy 
mówimy o tych trzech Osobach, rozważając 
relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, 
czyli substancję” . Rzeczywiście, „wszystko 
jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi 
przeciwstawność relacji”. Z powodu tej jed-
ności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu 

Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu 
Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, 
cały w Synu” .

Dogmat o Trójcy Świętej
(z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

256 Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazy-
wany również „Teologiem”, przekazuje kate-
chumenom w Konstantynopolu następujące 
streszczenie wiary trynitarnej:

Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, 
dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, który 
pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić wszyst-
kimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary 
w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je 
wam. Przez to wyznanie za chwilę zanurzę was w wodzie 
i was z niej podniosę. Daję je wam po to, by towarzy-
szyło i patronowało wam przez całe życie. Daję wam 
jedno Bóstwo i Potęgę, Jednego istniejącego w Trzech 
i zawierającego Trzech na różny sposób. Bóstwo bez 
różnicy substancji czy natury, stopnia wyższego, który 
podnosi, ani stopnia niższego, który poniża... Nieskoń-
czona współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały 
Bóg w każdym z osobna... Bóg Trójjedyny ujmowany 
jako całość... Nie zacząłem jeszcze myśleć o Jedności, 
a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem 
jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność...

Zapytaj no dawnych czasów, które były 
przed tobą, zaczynając od dnia, w którym 
Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] 
od jednego krańca niebios do drugiego, 
czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to 
lub czy słyszano od czymś podobnym? Czy 
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty 
słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg 
przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród 
innych narodów przez doświadczenia, zna-
ki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym 
ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to 
wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, 
w Egipcie na twoich oczach? (...) Poznaj 
dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest 
Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko 
nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, 
które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze 
ci się wiodło i twym synom po tobie; byś 
przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze 
daje ci Pan, Bóg twój. (Pwt 4,32-34, 39-40)

Tak Mojżesz przemówił do ludu: Zapytaj 
dawnych czasów, zapytaj od jednego 

krańca ziemi do drugiego.

Czas znika, mija przeszłość, wiek nie-
zwrotnie bieży, A występków szkaradność 
lub cnoty przykłady, Te obrzydłe, te święte 
zostawują ślady.

Ignacy Krasicki, „Do ks. Adama Naru-
szewicza, o pisaniu historii”

 
Naród, który zagubił swoją historię, za-

gubił swoją tożsamość.

Nie lubiłem w szkole historii. Trzeba 
było się uczyć dat, trzeba było znać gołe 
fakty. Dopiero w seminarium poznałem 
inny sposób patrzenia na przeszłość: nie 
trzeba się uczyć historii, ale trzeba pozwo-
lić, aby historia nas uczyła. Trzeba historię 
szanować, jak szanuje się swoich rodziców, 
potem dziadków i ich przodków. Za zdarzeń 
historycznych trzeba wyciągać wnioski 
dotyczące czasów obecnych. 

U początków istnienia państwa polskie-
go stał chrzest, pierwszym hymnem była 
„Bogarodzica”. Bóg uczył nas poprzez 
dzieje historii, tak, że możemy powiedzieć: 
„Usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie je-
den naród spośród innych narodów przez 
doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką 
mocną i wyciągniętym ramieniem, dzie-
łami przerażającymi”. Dlatego… tęskno 
mi, Panie

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
„Bądź pochwalony!” 
Tęskno mi, Panie...
Tęskno mi, Panie...

ks. Stanisław Mucha

Zapytaj dawnych czasów…

Słowo na dziś
Słowo Boże
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś będę wam mówił o Eucharystii. Eu-
charystia jest sercem «wtajemniczenia 

chrześcijańskiego», razem z chrztem i bierz-
mowaniem, i stanowi źródło życia Kościoła. 
Z tego sakramentu miłości wywodzi się 
bowiem wszelka autentyczna droga wiary, 
komunii i świadectwa.

To, co widzimy, już kiedy się gromadzi-
my, by uczestniczyć w Eucharystii, w Mszy 
św., pozwala nam zrozumieć, co będziemy 
przeżywać. W centrum przestrzeni, w której 
ma być ona sprawowana, znajduje się ołtarz, 
który jest stołem przykrytym obrusem, a to 
kojarzy się nam z ucztą. Na stole jest krzyż, 
wskazujący, że na tym ołtarzu składana 
jest ofiara Chrystusa: On jest duchowym 
pokarmem, który się tam przyjmuje, pod 
postaciami chleba i wina. Obok stołu jest 
pulpit — miejsce, z którego głosi się Słowo 
Boże: to wskazuje, że tam gromadzimy się, 
by słuchać Pana, który mówi przez Pismo 
Święte, a zatem pokarmem, który się otrzy-
muje, jest również Jego Słowo.

Słowo i Chleb podczas Mszy św. stają się 
jednym, jak podczas Ostatniej Wieczerzy, 
kiedy wszystkie słowa Jezusa, wszystkie 
znaki, które uczynił, streściły się w geście 
łamania chleba i ofiarowania kielicha, anty-
cypacji ofiary na krzyżu, a także w słowach: 
«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... Bierz-
cie i pijcie, to jest moja Krew».

Gest Jezusa, dokonany podczas Ostatniej 
Wieczerzy, jest najwyższym dziękczynieniem 
Ojcu za Jego miłość, za Jego miłosierdzie. 
«Podziękowanie» po grecku to «eucharistía». 
Dlatego ten sakrament nazywa się Euchary-
stia: jest to złożenie najwyższego dziękczy-
nienia Ojcu, który tak bardzo nas umiłował, 
że dał nam z miłości swojego Syna. Dlatego 
słowo Eucharystia streszcza cały ten gest, któ-
ry jest jednocześnie gestem Boga i człowieka, 
gestem Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga 
i prawdziwego człowieka.

Tak więc celebracja eucharystyczna jest 
czymś daleko więcej niż zwykłą ucztą: jest 
właśnie pamiątką Paschy Jezusa, głów-
nej tajemnicy zbawienia. «Pamiątka» nie 
oznacza tylko wspominania, zwykłego 
wspominania, lecz znaczy, że za każdym 
razem, kiedy celebrujemy ten sakrament, 
uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia 
stanowi szczyt zbawczego działania Boga: 
Pan Jezus, stając się chlebem łamanym dla 
nas, wylewa bowiem na nas całe swoje mi-
łosierdzie i swoją miłość, aby odnowić nasze 
serce, naszą egzystencję i nasz sposób odno-
szenia się do Niego i do braci. Dlatego kiedy 
przystępuje się do tego sakramentu, mówi się 
powszechnie, że «przyjmuje się komunię», 
«idzie się do komunii»: oznacza to, że mocą 
Ducha Świętego uczestniczenie w uczcie eu-
charystycznej w sposób wyjątkowy i głęboki 
upodabnia nas do Chrystusa, dając nam już 

teraz przedsmak pełnej komunii z Ojcem, 
która będzie cechować ucztę niebieską, kiedy 
ze wszystkimi świętymi doznamy radości 
kontemplowania Boga twarzą w twarz.

Drodzy przyjaciele, nigdy nie zdołamy 
wystarczająco podziękować Panu za dar 
Eucharystii, który nam uczynił! Jest to dar 
niezwykle wielki, dlatego tak ważne jest cho-
dzenie na Mszę św. w niedzielę. Chodzenie 
na Mszę św. nie tylko po to, by się modlić, 
lecz by przyjąć komunię św., ten chleb, który 
jest Ciałem Jezusa Chrystusa, który nas zba-
wia, przebacza nam, jednoczy nas z Ojcem. 
To wszystko jest piękne! I w każdą niedzielę 
idziemy na Mszę św., ponieważ jest 
to dzień zmartwychwstania Pana. 

Dlatego niedziela jest dla nas taka ważna. 
Przez Eucharystię czujemy tę przynależ-
ność do Kościoła, do ludu Bożego, do Ciała 
Bożego, do Jezusa Chrystusa. Nigdy nie 
zdołamy pojąć całej jej wartości i bogactwa. 
Prośmy zatem Pana, by ten sakrament mógł 
nadal podtrzymywać w Kościele Jego żywą 
obecność i kształtować nasze wspólnoty 
w miłości i komunii, według serca Ojca. Trwa 
to całe życie, a zaczyna się w dniu pierwszej 
komunii św. Ważne jest, by dzieci dobrze 
się przygotowywały do pierwszej komunii 
św. i aby przystępowały do niej wszystkie 
dzieci, bo jest to pierwszy krok do mocnej 

przynależności do Jezusa Chrystusa, po 
chrzcie i bierzmowaniu.

Do Polaków:

Witam polskich pielgrzymów. Serdecznie 
pozdrawiam biskupów reprezentujących 
Konferencję Episkopatu w trakcie wizyty ad 
limina Apostolorum. Drodzy bracia, zanie-
ście moje pozdrowienie waszym kapłanom, 
zakonnikom i zakonnicom, wiernym świec-
kim i wszystkim Polakom. Zapewniam was 
o mojej modlitwie za was i za tych, których 
Pan powierzył waszej trosce. Módlcie się 
także za mnie. Niech Bóg błogosławi wam 
i Kościołowi w Polsce!

Katecheza Ojca Świętego Franciszka  
– Audiencja Generalna 05.02.2014 r.

Słowo i Chleb

CARITAS
Informacje stałe

Przyjmowanie i wydawanie odzieży i drob-
nego sprzętu AGD odbywa się w każdy wtorek 
w godzinach 1000–1200 oraz 1500–1700 w Domu 
Katolickim przy ul. Wyszyńskiego.Prosimy o nie-
zostawianie pod daszkiem Domu Katolickiego 
rzeczy przeznaczonych do oddania. Poszuku-
jemy osób chętnych do współpracy – prosimy 
o zgłaszanie się pod nr tel. Caritasu: 531 123 125 
od poniedziałku do piątku w godzinach 1600–1700. 
Pod tym numerem można zgłaszać chęć oddania 
lub przyjęcia dużego sprzętu ADG, mebli itp.

Międzyparafialny Zespół Caritas  
w Obornikach Śląskich
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Księża posługujący w na-
szych obornickich para-

fiach spotykają się z wielo-
ma pytaniami zadawanymi 
przez parafian. Pytania te 
najczęściej zaczynają się od 
słów „dlaczego” i „po co”. Na 
przykład: dlaczego potrzebuję 
zaświadczenia do chrztu, dla-
czego nie mogę zostać ojcem 
czy matką chrzestną, po co mi 
ten ślub kościelny? oraz wielo-
ma innymi pytaniami tej czy 
podobnej treści. Od jakiegoś 
czasu wśród tych wielu pytań 
zaczęło pojawiać się jeszcze 
jedno, dotyczące sakramentu 
bierzmowania. Zadaje je mło-
dzież gimnazjalna i licealna, 
ale nie tylko. Bardzo często 
pytanie o przygotowanie do 
bierzmowania zadają rodzice 
tej młodzieży: „Proszę księ-
dza, po co to przygotowanie do 
bierzmowania? Po co te ksią-
żeczki, podpisy, spotkania? 
Przecież kiedyś tak nie było”. 

Mam nadzieję że artykuł 
ten będzie choć w małej części 
odpowiedzią na ten nurtujący 
wielu problem. 

Zacznę od przytoczenia 
świadectwa jednej z osób 
które w tym roku przyjęły 
sakrament bierzmowania. 

Kiedy pierwszy raz usły-
szałam, że do bierzmowania 
muszę przygotowywać się 
przez trzy lata, w mojej gło-
wie pojawiło się parę niezbyt 

cenzuralnych słów. Wcześniej 
chodziłam do kościoła tylko 
w święta i na myśl, że mam 
zacząć chodzić na wszystkie 
Różańce, Msze niedzielne, 
Drogi krzyżowe, majówki itp. 
zrobiło mi się słabo. Przez parę 
pierwszych tygodni starałam 
się chodzić, ale robiłam to 
tylko dla podpisów. Z czasem 
jednak się poddałam. Po pro-
stu nie lubię, kiedy ktoś mi coś 
każe i muszę coś robić, nie 
widząc w tym żadnego sensu. 
Pod koniec pierwszego roku 
poszłam z prawie pustą ksią-
żeczką do księdza, który wtedy 
opiekował się bierzmowanymi. 
Byłam pewna, że nie zdałam, 
ale jakoś się tym nie przejmo-
wałam. Jakiś czas później od 
znajomych usłyszałam o tym, 
że będzie kolejne spotkanie dla 
tych, którzy zaliczyli pierwszy 
rok. Stwierdziłam, że moje 
pójście tam będzie bez sen-
su, bo przecież nie chodziłam 
nigdzie. Dzień po spotkaniu 

poddałam się. Wiedziałam, że 
nie mogę zawieść znajomych, 
z którymi śpiewam. Dzięki tej 
motywacji teraz nie wyobra-
żam sobie niedzieli bez pójścia 
do kościoła. Już nie chodzę 
dla podpisów, tylko dla samej 
siebie. Teraz rozumiem, czemu 
przygotowania trwały aż trzy 
lata i cieszę się. że wytrwałam. 

Ola

W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „Skut-
kiem sakramentu bierzmo-
wania jest specjalne wylanie 
Ducha Świętego, jak to, które 
zostało udzielone w dniu Pięć-
dziesiątnicy. Wyciska ono 
w duszy niezatarte znamię 
– charakter, przynosi wzrost 
łaski chrzcielnej: zakorzenia 
głębiej w synostwie Bożym, 
ściślej jednoczy nas z Chry-
stusem i Jego Kościołem; 
pomnaża w nas dary Ducha 
Świętego; udziela specjalnej 
mocy do wyznawania wiary 
chrześcijańskiej”. 

Sam sakrament bierzmowa-
nia jest sakramentem „dojrza-

łości chrześcijańskiej”. Młody 
człowiek swoim wyborem 
przyjęcia tego sakramentu 
potwierdza wybór Jezusa 
Chrystusa w swoim życiu, 
który zapoczątkowali jego 
rodzice na chrzcie świętym. 
Aby jednak taki wybór mógł 
się dokonać, bardzo często 
ten młody człowiek – zagu-
biony we współczesnym świe-
cie, bombardowany wieloma 
bodźcami – powinien sporo 
popracować na działce swojej 
wiary i swojego życia chrześci-
jańskiego. Ta praca nie może 
ograniczać się jedynie do kilku 
spotkań, które tak naprawdę 
nic nie wniosą, ale musi być 
rozłożona w czasie. I to, co na 
początku jest niejasne, co jest 
przymusem, później staje się 
naturalną potrzebą. 

Moje krótkie doświadcze-
nie pracy z młodzieżą poka-
zuje mi że młodzi ludzie nie 
potrafią dziś ze sobą przeby-
wać, rozmawiać. 

Spotkania formacyjne (czę-
sto w małych grupach) mają 
na celu także i to, aby nauczyli 

Dojrzewanie do bierzmowania

dowiedziałam się od kolegi, że 
jednak zdałam. Byłam w szoku, 
a moją pierwszą myślą było to, 
że nastąpiła jakaś pomyłka. 
Poszłam jednak do księdza 
i okazało się, że wszystko jest 
tak jak być powinno i zaczy-
nam kolejny rok przygotowań. 
Stwierdziłam, że skoro dosta-
łam taką szansę, to nie mogę 
jej zaprzepaścić i muszę się 
zmotywować. Nie było to ła-
twe, ale koniec końców miałam 
większość podpisów, których 
potrzebowałam. Zdałam ko-
lejny rok i został mi już ostatni, 
nie mogłam tego zepsuć. Tym 
razem ksiądz powiedział, że 
nie wymaga od nas określonej 
ilości „autografów”. To mi się 
spodobało, nic nie musiałam, 
nie byłam w żaden sposób 
ograniczona. Z czasem dołą-
czyłam do młodzieżowej schol-
ki, przez co musiałam chodzić 
na każdą Mszę niedzielną. Po-
czątkowo ciężko było mi się do 
tego przyzwyczaić, jednak nie 

się ze sobą być. Aby zawiązali 
wspólnotę rówieśniczą, która 
zmierza do tego samego celu. 
Celu, którym jest zbliżenie się 
do Jezusa i Kościoła. 

Do przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania i samego 
podjęcia przygotowania nie 
można nikogo zmuszać. Aby 
naprawdę w życiu młodych 
ludzi dokonywały się prze-
miany, potrzebna jest wolność, 
która będzie siłą napędową 
i która będzie mobilizowa-
ła do aktywności w wierze 
i chrześcijańskim życiu. Je-
śli ktoś przygotowuje się do 
bierzmowania dlatego, że chce 
pogłębić swoją więź z Panem 
Jezusem, to wszelkie inne 
formy zaangażowania w ży-
ciu liturgicznym nie będą mu 
przeszkodą. Natomiast jeśli 
ktoś kieruje się tylko i wyłącz-
nie opinią innych, potrzebą 
uregulowania dokumentacji 
parafialnej, to droga przygoto-
wania będzie dla niego drogą 
męczarni i niezadowolenia. 

Przygotowanie do bierz-
mowania jest wielką szansą 
dla młodych na przeżycie 
wspaniałej przygody ze swoim 
największym przyjacielem, 
którym jest Jezus Chrystus. 
Dlatego duszpasterze, rodzi-
ce, wychowawcy powinni 
dołożyć wszelkich starań, aby 
ta forma miała jak najlepszy 
kształt i przyniosła wspaniałe 
owoce w życiu naszej wspa-
niałej młodzieży. 

ks. Przemysław Marszałek SDS 
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Bierzmowanie  
2015 - 11 maja, kościół NSPJ

Parafia JTiAP
Antczak Aleksandra 
Domerecka Natalia 
Gerszendorf Aleksandra 
Grzeliński Jakubi
Guzowska Natalia 
Jarczewska Alicja 
Jaroszewski Tomasz
Jędrasik Karolina 
Kamela Dawid 
Kalińska Monika
Komorowski Jarek 
Kosiedowski Patryk 
Koszyka Emilia 
Kowalczyk Alicja 
Kowalczyk Jakub
Kramarz Dominika
Lewandowska Monika
Marek Jakub

Parafia NSPJ
Daria Bernat
Aleksandra Dacko
Katarzyna Filipiak
Paweł Filipiak 
Oliwia Frąk 
Bartosz Iwiński
Aleksandra Kolasa
Daniel Koszowski
Kacper Kozioł
Katarzyna Kopij 
Dominika Knap
Alicja Książewska

Patrycja Leśniak
Agnieszka Lizak
Mateusz Migdalewicz 
Piotr Ragin
Filip Rybicki
Kacper Szaliłow 
Aleksandra Szemiel
Bartosz Szyjkowski
Jan Szykasiuk 
Paulina Wawrzyniaczyk 
Michał Wrzesiński 
Marcel Zdunek 
Eliza Żuber 

Nalepa Cezary
Pałka Julia
Płucisz Ewelina
PrucnalAgnieszka
Popielarz Michał
Popławska Adrianna
Rogala Julia
Julia Stańczyk
Józef Stangret
Szatan Tomasz.
Tekieli Piotr
Węgrzynowicz Dominika
Natalia Wojciechowska 
Wojtas Kamil
Walczak Gracjan
Zachar Katarzyna
Żukrowski Tomasz

W niedzielę 3 maja 2015 r. w kościele 
JTiAP została odprawiona uroczysta 

Msza św. w intencji Ojczyzny, której prze-
wodniczył ks. superior Benon Hojeński. 
W uroczystości wzięli udział kombatanci, 
władze gminy i miasta Oborniki Śl. i liczni 
mieszkańcy. 

Po Mszy odbyły się uroczystości pod obe-
liskiem, kwiaty złożyli także przedstawiciele 
Akcji Katolickiej.

3 Maja – Msza za ojczyznę

Dzięki trzyletniemu przygotowaniu do 
otrzymania sakramentu bierzmowania zro-
zumiałem, że jest on bardzo ważny i dzięki 
niemu umocniłem się w wierze katolickiej. 
Bierzmowanie jest niezwykłym darem, dlate-
go nie można podchodzić do niego obojętnie. 
Podczas trzyletniego przygotowania dowie-
działem się bardzo dużo i zrozumiałem wiele 
ważnych spraw. Mam nadzieję, że Duch Świę-
ty, który wylał na mnie swoje dary, będzie 
mi towarzyszył w dalszym życiu i pomagał 
w rozwiązywaniu problemów.

Piotrek

Świadectwa  bierzmowanych
Do sakramentu bierzmowania przygoto-

wuję się już trzeci rok. Dla mnie przyjęcie 
bierzmowania jest czymś innym niż zwykłą 
wizytą w kościele. Pragnę przyjąć ten sa-
krament, ponieważ wiem, jak bardzo jest on 
ważny i niezbędny do dalszego, pełniejszego 
bycia katolikiem. Wiem, że Duch Święty 
zstępujący na mnie podczas tego wydarze-
nia będzie czuwał nad moim życiem oraz 
wszystkimi moimi czynami. Świadomie idę 
do przodu, dążąc do celu wyznaczonego na 
starcie. 

Eliza
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O Matko  
Fatimskiego orędzia:

„czyńcie pokutę,
nawróćcie się,
trwajcie 
na modlitwie,
by świat ocalić”.

Spójrz, Matko 
 – oto jesteśmy.

(Apel Fatimski)

NabOżeństwa fatimskie 2015
w kościele św. Judy Tadeusza  
i św. Antoniego Padewskiego  

w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 35,

13 czerwca – 13 lipca – 13 sierpnia  
– 12 września – 13 października

Msza św. wieczorna o godz. 19.00  
(w październiku o 18.00), procesja światła 

z figurą Matki Bożej Fatimskiej,  
różaniec fatimski.

Zapraszają księża salwatorianie

Zapracowana Matka Boża
Kazanie wygłoszone podczas Mszy świętej z okazji peregrynacji kopii  

Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  
w kościele św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego – 12 maja 2015 r.

Pewna dziewczynka po swojej I Komunii 
świętej udała się wraz ze mamą na Jasną 

Górę. W sanktuarium Matki Bożej dziew-
czynce wszystko się podobało. Przepiękny 
Obraz Jasnogórski, wota rozwieszone na 
ołtarzu przy obrazie i w całej kaplicy. Przy-
patrywała się ludziom, którzy modlili się 
na różańcu, którzy na klęczkach obchodzili 

ołtarz z Cudownym Obrazem. Sama też 
z mamą to uczyniła. W pewnym momencie 
zapytała: „Mamusiu, a co Matka Boża robi 
w tej kaplicy? Czy zawsze tu przebywa?”. 
Matka, zaskoczona pytaniem dziewczynki, 
nie wiedziała początkowo, co odpowiedzieć. 
W końcu odpowiedziała: „Matka Boża ma 
tutaj bardzo dużo pracy: modli się i słucha 
naszych modlitw”. 

Odpowiedź matki była bardzo trafna, bo 
rzeczywiście matka Boża Częstochowska 
modli się i słucha. I dzisiaj, kiedy jest wśród 
nas obecna w kopii swojego Cudownego 
Jasnogórskiego Obrazu, doświadczamy Jej 
modlitwy i Jej zasłuchania w nasze słowa. 

Matka Najświętsza modli się, oddaje 
cześć Bogu, uwielbia swego Syna Jezusa 
Chrystusa. Ona zawsze była w swoim życiu 

człowiekiem wielkiej modlitwy. W dzie-
ciństwie modlitwy nauczyli Ją Jej rodzice - 
święci Joachim i Anna. Oni także byli ludźmi 
wielkiej modlitwy. W ich domu modlitwa 
była chlebem powszednim. 

Maryja miłowała modlitwę. Tradycja gło-
si, że w chwili radosnego Zwiastowania Ma-
ryja modliła się, odmawiając psalmy. W cza-

żem. Więc słucha bez końca, słucha z uwagą. 
I zanosi to wszystko przed Oblicze Boga.

Zwróćmy uwagę, że w Jasnogórskim Ob-
razie Maryja wskazuje nam na Jezusa. Przez 
ten gest chce nam coś ważnego powiedzieć. 
Wiemy, że Jasna Góra nazywana jest Polską 
Kaną. A co mówi Maryja w Kanie? „Uczyńcie 
wszystko co mówi mój Syn!”. A co mówi Je-
zus? „Abyście się wzajemnie miłowali”. Mówi 
nam Chrystus, abyśmy wprowadzali w nasze 
życie miłość, pokój, zgodę, radość, dobro…

Dziękujemy dziś dobremu Bogu, że w Roku 
Życia Konsekrowanego, jako przygotowanie 
do 1050. rocznicy Chrztu Polski, przybyła 

13 maja 2015 r. wieczorem w parafii św. 
Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego 
odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie 
w tym roku.

sie modlitwy staje się Matką Boga. Całe Jej 
życie to nieustanna modlitwa. W modlitwie 
szuka siły, aby zrozumieć swoje powołanie 
i posłannictwo swojego Syna. W modlitwie 
szuka mocy, kiedy Jej Syn cierpi, dźwiga 
krzyż i umiera na nim. W chwili Zesłania 
Ducha Świętego trwa na modlitwie wraz 
z Apostołami w Wieczerniku. 

Od ponad 600 lat modli się na Jasnej 
Górze. Modli się nieustannie, prosi i bła-
ga o zmiłowanie i łaski. Skuteczność Jej 
matczynych modlitw potwierdza znakami 
i wymową wyproszonych cudów i łask. 

Oprócz modlitwy Maryja na Jasnej Górze 
słucha naszych modlitw. Słucha ich pilnie, 
słucha ich swoim matczynym sercem. A jest 
tyle do słuchania! Tylu do Niej przybywa 
zapłakanych, w udręce, z cierpieniem, krzy-

w kopii Cudownego Obrazu Matka Boska 
Jasnogórska – do nas, do naszej wspólnoty. 
Nasza świątynia staje się w tym momencie 
jasnogórską kaplicą. To tutaj i teraz Matka 
Boża modli się i nas słucha. A tyle mamy Jej do 
powiedzenia. Teraz też nas prosi: „Uczyńcie 
wszystko, cokolwiek Mój Syn wam powie”. 
Rozmodleni i wpatrzeni w Jej twarz, wprowa-
dzajmy w życie Ewangelię Jezusa Chrystusa. 
I wołajmy do Niej:
„Matko o twarzy, jak polska ziemia czarnej.
Matko o twarzy, jak polska ziemia znaczona  
    bliznami.
Do Serca Swego, jak Syna nas przygarnij!
Królowo nasza! Tarczo Obronna 
  – módl się za nami!” 
Amen.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Martyna Adamczak
Łukasz Antkowiak
Wiktoria Bednarska
Kacper Bielicki
Karol Boho
Maria Borowiak
Antonina Choroś
Michalina Choroś
Karolina Galas
Gracjan Garbacz
Łukasz Hejke
Jakub Homziuk
Jakub Issel
Oliwia Kielar
Filip Knap
Marcel Koszyka

Pierwsza Komunia Święta  
w parafii NSPJ – 16.05.2015 r.

Martyna Kowalczyk
Wojciech Kowalczyk
Wiktoria Kozłowska
Zuzanna Krasucka
Patrycja Liszka
Kamil Malec
Martyna Mączka
Zuzanna Migdalewicz
Natalia Mikołajczak
Milena Mink Mae
Hubert Miśkowiec
Patrycja Mroczek
Weronika Neuman
Jakub Noga
Zuzanna Olbert
Mateusz Piotrowski

Krystian Rakowski
Magdalena Rychlewska
Błażej Sadowski
Bartłomiej Sałandyk
Jakub Skrzydłowski
Julia Spiak
Agnieszka Szykasiuk
Aleksandra Szyszko
Klaudia Toporek
Marcelina Wojewódka
Olga Zarzycka
Julia Zdaniak
Łukasz Ziemlicki
Jakub Skorupski

Pierwsza Komunia Święta  
w parafii JTiAP – 10.05.2015 r.

Amelia Błajda
Nina Bober
Iwona Brzostowska
Piotr Domagała
Oliwia Drożdżowska
Mikołaj Dumas
Bartosz Fatyga
Dawid Fryziel
Leon Gawędzki
Natalia Gawędzka
Jagoda Gąsior
Piotr Gołecki
Alicja Grajewska
Monika Górecka
Adrian Homziuk
Fabian Jachimowski
Olaf Jasiński
Natalia Kamińska
Julia Kasperkiewicz
Jan Kurnicki
Emilia Kuzynków
Filip Lichtarski
Jakub Lisiński
Dawid Łagosz
Lena Małkiewicz
Emilia Mirecka
Mateusz Nicer
Justyna Nowak
Hanna Nyk
Kamila Ostrowska
Aleksandra Ośmiałowska
Martyna Przybyła
Jakub Rudnicki
Jan Skotnicki
Jakub Skrzypczyk
Janina Smoleń
Adam Spexard
Nikodem Stanaszek
Zuzanna Stępień
Aleksandra Szatan
Oliwia Szymczak
Wiktoria Szymczak
Julia Szymik
Mateusz Szymik
Agata Ścisłowska
Jakub Śliwiński
Jakub Trocki
Karol Urbanek
Wiktoria Wasilewska
Adrian Wilman
Emilia Woźniak
Helena Woźniak
Jakub Woźny
Klaudia Zabiegło
Mateusz Zdun
Hanna Ziętek

Dnia 10 maja 2015 r. podczas 
Mszy Świętej o godz. 9.30 dzieci 
klas trzecich (i nie tylko) ze szkoły 
podstawowej nr 3 przy ul. Trzebnic-
kiej w Obornikach Śląskich przyjęły 
po raz pierwszy do swojego serca 
Pana Jezusa pod postacią białego 
chleba. Uroczystość odbyła się w ko-
ściele parafialnym pw. Św. Judy Ta-
deusza i św. Antoniego Padewskiego 
przy ul. Trzebnickiej w Obornikach 
Śląskich. Obok lista dzieci, które w 
tę piękną Niedzielę Wielkanocną 
przyjęły I Komunię Świętą.

fot. Dariusz Szachnowski

Mszy Świętej przewodniczył i I 
Komunii Świętej udzielił Proboszcz: 
ks. Jacek Wawrzyniak SDS. Dzieci 
przygotował ich katecheta – czyli ja, 
ks. Michał Gołębiowski SDS. W tym 
miejscu pragnę gorąco podziękować 
Panu Adamowi Politowiczowi – kate-
checie za pomoc w przeprowadzeniu 
prób, dziewczynom z 6 klasy: Alek-
sandrze i Zuzannie Frosztęgom oraz 
Zofii Wojciechowskiej, które podczas 
samych uroczystości w niedzielę i w 

całym Białym Tygodniu mnie wspo-
magały, pilnując dzieci i kierując 
nimi. Serdeczne Bóg zapłać dla Was 
dziewczyny i Tobie Adamie!

Dzieciom komunijnym, ich ro-
dzicom, opiekunom i najbliższej 
rodzinie życzę wielu łask Bożych! 
Wytrwajcie przy Panu Jezusie aż do 
końca Waszego życia!

Szczęść Boże!
Ks. Michał Gołębiowski SDS
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klasztor na górze

Nasz cel – klasztor na górze. Mijamy kwit-
nące łany rzepaku. Piękno majowego wieczoru. 
Świat skąpany w miodzie zachodzącego słońca 
i przesycony miodowym zapachem pól. Zboża 
kłoszą się – święto pierwocin za progiem.

Wyrwaliśmy się w trakcie białego tygo-
dnia – zabraliśmy nasze dzieci, ich białe alby 
i wyruszyliśmy w podróż na spotkanie z Tym, 
który nas ukochał. Czas łaski. Porzuciliśmy 
nasze domy, pracę, święty spokój. Nie było 
łatwo zostawić to wszystko. 

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną” – więc  jednak mam problem z pierw-
szym przykazaniem. Czy stać mnie, Panie, aby 
Ci kupić jeden dzień wolny od pracy? 

Klasztor na górze – biały i jaśniejący na tle 
krajobrazu. Dotarliśmy. Wchodzimy w jego 
mury. Szybko – bo Jezus czeka. W ciszy.  Bez 
telewizorów, telefonów, bez internetu.

i przystąpię do ołtarza bożego

„I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, 
który jest moim weselem. Radośnie będę Cię 
chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże!” 
(Ps 43,4).

Blisko, blisko jesteś Panie mój, blisko tak, że 
czuję tchnienie Twe…  Gromadzimy się wokół 
ołtarza – małżonkowie, ich dzieci, ksiądz An-
drzej. Bliziutko. Niemal na wyciągnięcie ręki 
jest Ten, z którego miłości się narodziliśmy, 
Ten z którego dobroci jest świat wokół. Ten 
który pozwala się zamknąć w dłoni kapłana. 

Ptaki. Ty milczysz, Panie, one śpiewają. 
Ogarniasz i przyjmujesz nasze zmęczenie, 
trudną codzienność. Przytulasz i prowadzisz 
do Siebie nasze rozbrykane dzieci. 

„i odpuść nam nasze winy  
– jako i my odpuszczamy”

Przed nami leżą róże. Kwiaty, poniżej grube 
kolce (kłujące – dzieci sprawdziły).  Ile razy 
zraniłam Ciebie, a ile razy Ty zraniłeś mnie? 
Ile razy bałam się, że mnie zranisz i hodowa-
łam nowe, mocniejsze kolce, byś nie zbliżył 
się zbytnio. Czy jest coś, o czym powinniśmy 
porozmawiać? Duchu Święty, pokaż! Ty, który 
pouczasz o grzechu i rany po nim zalewasz 
oliwą miłości i przebaczenia! 

Pokonana bestia – amnestia!
Uzdrowienie. Wszędzie rany. Każdy, każdy 

z nas niesie krzyż i krwawiące szramy po razach, 
które mu zadali najbliżsi. Po zdradach tych, od 
których spodziewaliśmy się dobra. 

Kim jesteś, bracie Charbelu? Ty, który chcia-
łeś z Jezusem być jedno, żyć jak On. Stań jak brat 
przy ramieniu i pomóż. Krzycz ze mną do Jezusa. 
Krzycz, gdy ja już nie mam siły. Obcowanie 
świętych – chyba w końcu uwierzyłam i zrozu-
miałam. Śmierć nie jest metą, jest początkiem 
biegu przy kalekich braciach z ziemi. Powiew 
Ducha w burzy i w deszczu. Ogień, wiatr, woda. 

Chciałoby się krzyczeć za Luxtorpedą:

 Pokonana bestia – amnestia!
Recydywa na kolanach wychodzi z piekła.

 W dniach 15-17 maja odbyły się rekolek-
cje Wspólnoty Rodzin. Prosiliśmy o jedność 
w naszych małżeństwach, w naszych domach. 
O przebaczenie. Nie spinaliśmy się i nie siłowali. 
To Bóg Sam działał w nas – łaską, na którą nie 
zasłużyliśmy. On sam pochylał się nad nami, nad 
naszymi problemami i ranami. On sam zajął się 
naszą miłością i rozniecał ją Swoim Duchem. 
Był przy nas święty Charbel.

„Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 15,2).

Katarzyna Szymczak

Rekolekcje w Gostyniu

17 maja gościliśmy w naszej wspólnocie 
zakonnej i parafialnej siostry betanki 

z Kazimierza Dolnego. Były to siostra Gabrie-
la – wikaria prowincjalna, siostra Konstancja 
– mistrzyni nowicjatu oraz trzy nowicjuszki. 
W ramach kazań dzieliły się doświadczeniem 
swojego powołania i charyzmatem swojego 
zgromadzenia. Po południu udały się na grób 
swojego założyciela ks. Chryzostoma Mały-
siaka SDS do Bagna. 

często odwiedzał Pan Jezus. Tam zatroskana 
Marta usługiwała Jezusowi, a Maria zasłuchana 
w Jego słowa siadała u Jego nóg. Tę ewangelicz-
ną Betanię siostry mają przenosić we współcze-
sny świat, stając się duchowym i apostolskim 
wsparciem dla kapłanów. 

Niedziela powołaniowa  
z siostrami betankami

Kim są siostry betanki? 
Sługa Boży salwatorianin ks. Józef Chryzo-

stom Małysiak, pracując jako rekolekcjonista 
i misjonarz zauważył, że w parafiach brakuje 
kapłanom pomocy w opiece nad dziećmi i cho-
rymi, w prowadzeniu stowarzyszeń, w dbaniu 
o kościół, plebanię i gospodarstwo. Uznał, że 
kapłani na parafiach potrzebują „odpowiednio 
wyszkolonych sióstr zakonnych, które będą 
w parafii i na plebanii wielką pomocą dla 
kapłanów”. Wraz z Ireną Parasiewicz w 1930 
roku założył Towarzystwo Pracy Betańskiej, 
które dziś nosi nazwę Zgromadzenia Rodziny 
Betańskiej. Dniem założenia Zgromadzenia był 
Wielki Czwartek 17 kwietnia 1930 r. Wybór 
tego dnia ma charakter symboliczny. Siostry 
zostały powołane do pomocy kapłanom w ich 
pracy duszpasterskiej, a Wielki Czwartek jest 
pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa. 
Wzorem dla sióstr jest rodzina z Betanii, którą 

Zgodnie z wolą Założyciela siostry sa zaan-
gażowane w katechizację dzieci i młodzieży, 
a także w pracach parafialnych, pełniąc posługę 
kucharek, organistek, kancelistek i zakrystia-
nek. Pracują również w instytucjach kościel-
nych, domach rekolekcyjnych i domach piel-
grzyma. Szczególną formą apostolstwa sióstr 
jest Betańska Misja Wspierania Kapłanów, która 
skupia osoby świeckie modlące się codziennie 
za powierzonych im kapłanów. 

Więcej na temat sióstr: www. betanki.pl
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Wystawa powojennych pamiątek  
Made in Obornki Śląskie 1945-2015

Z ogromną przyjemnością 
zabieramy Państwa w nie-

zwykłą podróż. W podróż do 
Obornik Śląskich z przełomu 
XX i XXI wieku. W podróż 
do naszego miasta. Tę podróż 
rozpoczynamy w roku 1945.

W 2015 roku mija 70. rocz-
nica nadania praw miejskich 
Obornikom Śląskim. Z tej 
okazji grupa mieszkańców 
zainicjowała i zorganizowała 
specjalną wystawę. Wszyst-
kie przedmioty i zdjęcia po-
chodzą z prywatnych kolekcji 
oborniczan. 

Dziękujemy wszystkim 
osobom, które użyczyły 
swoich pamiątek. Za pomoc 
i partnerstwo dziękujemy 
również pracownikom Bi-
blioteki Miejskiej, Obor-
nickiego Ośrodka Kultury 
i Urzędu Miejskiego.

Chcemy przygotować ko-
lejną wystawę pod koniec 
roku. Liczymy na pomoc 
mieszkańców Obornik Ślą-
skich w poszukiwaniu i udo-
stępnieniu innych pamiątek, 
przedmiotów i zdjęć.

Wernisaż wystawy odbył 
się 16 maja. Wystawę można 
oglądać do 30 czerwca 2015.

Zwiedzanie w nowej sie-
dzibie Biblioteki Miejskiej 

(dworzec PKP) w wyzna-
czone dni: w każdy wtorek 
i czwartek od godziny 18:00 
do 20:00, w każdą niedzielę 
od godziny 15:00 do 18:00.

Grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejsze tele-
foniczne umówienie terminu 
zwiedzania w OOK, tel. 71 
310 12 51.

w imieniu organizatorów  
Hubert Ozimina
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W pierwszą niedzielę miesiąca 3 maja 
o godz. 8.00 sprawowana była Msza św. w in-
tencji 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 Najświęt-
szego Sakramentu. Po Mszach św. Akcja 
Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej; zebrano 799 zł.

W piątek 8 maja, w uroczystość św. Stani-
sława, imieniny obchodził superior wspólnoty 
salwatorianów – ks. Stanisław Mucha. Msza 
św. w intencji ks. Stanisława została odprawio-
na o godz. 18.30, po niej złożyliśmy życzenia 
ks. Stanisławowi. 

W sobotę 9 maja od 17.00 do 18.00 trwała 
spowiedź dla dzieci i rodziców przed I Komu-
nią św. 

W niedzielę 10 maja prowadzona była 
zbiórka do puszek na pomoc dla ofiar trzęsie-
nia ziemi w Nepalu. Zebrano 2600 zł. Ofiary 
składane na tacę na cele inwestycyjne w naszej 
parafii wyniosły 5120 zł.

W poniedziałek 11 maja podczas Mszy św. 
o godz. 18.00 młodzież obornickich parafii 
przyjęła z rąk ks. biskupa Andrzeja Siemie-
niewskiego sakrament bierzmowania.

We wtorek 12 maja o godz. 17.00 odbyło się 
spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem 
dla młodzieży klas II. Miało ono charakter pod-
sumowania dotychczasowego przygotowania 
do przyjęcia sakramentu.

 W związku z rokiem życia konsekrowanego 
w domach męskich zgromadzeń zakonnych 
trwa peregrynacja kopii Obrazu Jasnogór-
skiego. W środę 13 maja peregrynacja miała 
miejsce we wspólnocie salwatorianów przy 
naszej parafii. Do udziału we wspólnej mo-
dlitwie zostali zaproszeni wszyscy parafianie. 

OgłOszeniA 
pArAfii nspJ

Duchowe drogowskazy 
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 27)

szlachetne usta

Jeśli coś mówicie, dobrze się nad tym za-
stanówcie, żeby nie mówić bez konieczno-
ści, jeśli nie wymaga tego obowiązek, żeby 
przypadkiem nie popełnić grzechu i nie 
wyrządzić szkody. Pamiętajcie o tym, że 
będziecie musieli zdać rachunek z każdego 
niewłaściwego słowa, a tym bardziej ze 
zniesławienia. Szlachetne serce, szlachetne 
usta będą mówiły o błędach innych ludzi 
jedynie ze wstrętem, z pewnym obrzydze-
niem, i to tylko wtedy, gdy wymagają tego 
obowiązki.

O godz. 9.30 w drzwiach kościoła Matkę Bożą 
w kopii Cudownego Obrazu powitał superior ks. 
Stanisław Mucha. O 11.00 i 13.00 członkowie 
Żywego Różańca poprowadzili Różaniec świę-
ty; o 12.00 odbyła się modlitwa południowa; 
o 14.30 nabożeństwo majowe; o 15.00 Msza 
św. na zakończenie peregrynacji z kazaniem 
proboszcza ks. Maciej Chwarścianka. Po Mszy 
obraz został przekazany księżom klaretynom 
z Krzydliny Małej. 

W piątek 15 maja odbyło się spotkanie 
modlitewne koła Przyjaciół Radia Maryja: 
o godz. 18.30 sprawowana była Msza św. 
w poleconych intencjach, po niej odmówiono 
Różaniec. 

W sobotę 16 maja podczas dodatkowej 
Mszy św. o godz. 11.00 odbyła się uroczystość 
pierwszej Komunii świętej dzieci z klas III. 

W niedzielę 17 maja po Mszy odprawianej 
o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo dzięk-
czynne i wręczenie pamiątek pierwszej Komunii 
św. W kolejnych dniach Białego Tygodnia dzieci 
gromadziły się na nabożeństwie majowym 
i Mszy św.

W piątek 22 maja o 18.30 sprawowana była 
Msza św. w intencjach Akcji Katolickiej.

W sobotę 23 maja, w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego, po wieczornej Mszy św. odbyła się 
modlitwa uwielbienia, którą poprowadziła 
wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Pokój 
i radość”. Konferencję o Duchu Świętym wy-
głosił ks. Roman Słupek. 

W niedzielę 24 maja o godz. 16.00 Akcja 
Katolicka zorganizowała nabożeństwo pod krzy-
żem na Grzybku. Przed kościołem prowadzona 
była zbiórka do puszek na wsparcie organizacji 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016. 

W środę 27 maja o godz. 19.15 w Domu 
Katolickim odbyła się katecheza dorosłych 
w ramach „Wieczorów Nikodema”. Katechezę 
pt. „Czego uczą nas współcześni mistrzowie 
wiary?” na temat aktualnego nauczania papie-
ży poprowadził ks. Roman Słupek SDS.

Nabożeństwa czerwcowe
Od 1 czerwca nabożeństwa do Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa codziennie 
o godz. 18.00.

Odpust NSPJ
W piątek 12 czerwca przypada uroczy-

stość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
która jest świętem patronalnym naszego ko-
ścioła. Msza odpustowa zostanie odprawiona 
w dniu uroczystości o godz. 18.30.

Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl

Imieniny 
 ks. Stanisława

W niedzielę 24 maja o godz. 16.00 Akcja 
Katolicka zorganizowała nabożeństwo ma-
jowe pod krzyżem na Grzybku, które pro-
wadził ks. proboszcz Maciej Chwarścianek.

Majówka  
na Grzybku

W piątek 8 maja, w uroczystość św. 
Stanisława, imieniny obchodził superior 
wspólnoty salwatorianów – ks. Stanisław 
Mucha. Msza św. w intencji ks. Stanisława 
została odprawiona o godz. 18.30, po niej 
złożyliśmy życzenia ks. Stanisławowi. 

Kronika 
parafialna 
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3 maja, w pierwszą niedzielę miesiąca, po 
Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana tajemnic 
Różańca świętego. Po południu miała miejsce ad-
oracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 11.00 
sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny, 
której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. supe-
rior Benon Hojeński SDS. Akcja Katolicka przed 
kościołem przeprowadziła zbiórkę do puszek na 
dożywianie dzieci w szkołach.

4 maja odbyło się spotkanie kręgu biblijnego.

6 maja odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed chrztem świętym.

7 maja Godzina Święta sprawowana była 
w ramach nabożeństwa majowego.

8 maja przeżywaliśmy uroczystość świętego 
Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski.

9 maja dzieci przystąpiły do I spowiedzi świętej. 

10 maja podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 
9.30 przeżywaliśmy uroczystość I Komunii 
świętej. W tym dniu taca na remont kościoła 
wyniosła 8539 zł. Ofiary do puszek na pomoc dla 
ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu wyniosły 3252 
zł. Ofiarodawcom składamy Bóg zapłać. W tym 
dniu swoją praktykę duszpasterską zakończył dk. 
Adrian Żądło SDS. 

11 maja przeżywaliśmy uroczystość przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Szafarzem sakramentu 
był ks. biskup Andrzej Siemieniewski.

Od 12 do 13 maja w związku z trwającym Ro-
kiem Życia Konsekrowanego i jako przygotowanie 
do 1050. rocznicy Chrztu Polski, przeżywaliśmy 
jako wspólnota zakonna salwatorianów peregryna-
cję kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej. Program peregrynacjibył następujący. 
We wtorek: o godz. 17.00 – przywitanie Obrazu 
i modlitwa osobista, o 18.30 – nabożeństwo ma-
jowe, o 19.00 – Msza święta z homilią; o 20.00 
– konferencja, o 20.30 – modlitwa różańcowa 
zakończona Apelem Maryjnym. W środę o godz. 

OgłOszeniA 
pArAfii JTiAp

8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, 
8.30 – Msza święta z homilią. Po Mszy św. 
nastąpiło przekazanie Obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej do kościoła przy ul. Wyszyńskiego, 
gdzie po Mszy św. o godz. 15.00 zakończyliśmy 
peregrynację.

13 maja odbyło się pierwsze w tym roku nabo-
żeństwo fatimskie. Rozpoczęło się nabożeństwem 
majowym o godz. 18.30, po nim została odpra-
wiona Msza. święta, procesja światła, różaniec 
fatimski zakończony Apelem Fatimskim. 

14 maja gościliśmy w naszym kościele pana 
Jacka Pulikowskiego, który o godz. 20.00 wygłosił 
wykład „Szczęście małżeńskie i rodzinne”.

16 maja do I spowiedzi świętej przystąpiły 
dzieci z Golędzinowa.

17 maja przeżywaliśmy I Komunię Świętą 
w kaplicy w Golędzinowie. W tym dniu gościliśmy 
w naszej wspólnocie siostry betanki z Kazimierza 
Dolnego. Podczas kazań opisywały nam chary-
zmat swojego zgromadzenia i swoją działalność. 
Zebrane przed kościołem ofiary do puszek na 
budowę kaplicy zakonnej w Kazimierzu wyniosły 
4 154, 61zł. Siostry wyrażają swoją wdzięczność 
i zapewniają nas o modlitwie w intencji naszej 
wspólnoty parafialnej.

18 maja odbyło się spotkanie kręgu biblijnego.

20 maja z okazji święta Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II sprawowaliśmy uroczystą 
Mszę św. w intencji uczniów, dyrekcji, grona 
pedagogicznego i pracowników szkoły. 

24 maja przeżywaliśmy uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. Po Mszy świętej o godz. 
12.30 odbyło się spotkanie dla uczniów klas II 
gimnazjum przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania oraz ich rodziców.

25 maja przeżywaliśmy święto NMP Matki 
Kościoła. Msze święte w naszym kościele były 
odprawiane o godz. 8.30 i 19.00. Po Mszy św. 
wieczornej odbyło się spotkanie salwatorianów 
świeckich.

28 maja przezywaliśmy święto Jezusa Chry-
stusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

29 maja odbyło się spotkanie Rady Parafialnej.

Nabożeństwa czerwcowe
Nabożeństwa czerwcowe ku czci Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa będą odpra-
wiane po Mszach świętych wieczornych.

Odpust
Odpust ku czci św. Antoniego Padew-

skiego przypada 13 czerwca o godz. 18.00. 
Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie. 

Błogosławieństwo dzieci
14 czerwca po Mszy św. o godz. 12.30 

błogosławieństwo dzieci z racji uroczysto-
ści św. Antoniego Padewskiego, który jest 
także patronem dzieci. 

Konto parafialne
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 Padew-
skiego, ul. Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki 
Śląskie 

Poradnia
Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia 

Rodzinnego w czwartki od 17.00 do 19.00. 
Telefon w godzinach dyżuru: 71 310 23 52. 

Ecclesia
Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia” 

numer konta bankowego: 94 9583 0009 
0018 2663 2000 0001

W niedzielę 17 maja br. w kaplicy Mszal-
nej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Golędzinowie następujące dzieci przyjęły 
I Komunię Św.: Pamela Kołt, Justyna Pa-
ruszewska, Bartosz Stępień, Jacek Urban, 
Wiktoria Wodzińska. 

14 maja gościliśmy w kościele JTiAP pana 
Jacka Pulikowskiego, który o godz. 20.00 
wygłosił wykład „Szczęście małżeńskie 
i rodzinne”.

Komunia  
w Golędzinowie

Wykład  
Jacka Pulikowskiego

Kronika 
parafialna 
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Grupa Odnowy  
w Duchu Świętym 

„POKóJ i RADOŚć” 
zaprasza na cotygodniowe  

spotkania modlitewne 
w czwartki o godz. 19.00 

w Domu Katolickim 
przy ul. Wyszyńskiego.

Sakrament Chrztu Œw. 
przyjêli:

Parafia NSPJ
18. Igor Targoński dn. 03.05.2015 r. 
19. Piotr Sielicki dn. 24.05.2015 r. 

Parafia JTiAP 
13. Michał Koszel, 02.05.2015 r.
14. Adam Dominiak, 03.05.2015 r.
15. Maja Woźniakiewicz, 10.05.2015 r.
16. Wthan Kasperkiewicz, 10.05.2015 r.
17. Hubert Stachowicz, 16.05.2015 r.
18. Kajetan Wróbel, 16.05.2015 r.
19. Antonina Szurkawska, 23.05.2015 r.

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze  

śp. Stanisława Leszczyńskiego  
serdeczne podziękowania składją  

pogrążeni w smutku
żona, dzieci, wnuki i prawnuki

Prosimy o modlitwę

Odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę:

Parafia NSPJ
42. Lucyna Aleksandrowicz l. 53  

zm. dn. 08.05.2015 r. 
43. Stefania Fornal zd. Jania l. 93  

zm. dn. 20.05.2015 r. 
44. Maria Jucha l. 80 zm. dn. 21. 05. 2015 r.

Parafia JTiAP
24. Maria Gryz, l. 89, zm. 26.04.2014 r.
25. Regina Cierpińska, l. 88, zm. 06.05.2015 r.
26. Stanisław Leszczyński, l. 97,  

zm. 10.05.2015 r.

Dla księdza Benona Hojeńskiego 
z okazji imienin (przypadających 

16 czerwca) bardzo serdecz-
ne życzenia wielości 

potrzebnych darów 
Ducha Świętego, 
p r o w a d z e n i a 
światłem i łaską 
Bożą na ścież-

kach powołania 
– aby służba dusz-

pasterska przynosiła 
chwałę Najwyższemu 

i pożytek ludziom, a same-
mu kapłanowi radosne poczucie 
spełniania misji zleconej przez 
Chrystusa, oraz jak najlepszego 
zdrowia i modlitewnego wsparcia 
ze strony wiernych, 

składa zespół redakcyjny  
Naszej Parafii

Życzenia


