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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy czerwiec, szczególnie po-
święcony Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Cieszę się bardzo, że w tym czasie 
o kolejne 6 osób powiększyło się grono 
członków Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Wiemy, że Straż Hono-
rowa to modlitewne stowarzyszenie ludzi, 
którzy chcą w sposób szczególny oddawać 
cześć, chwałę, uwielbienie i wynagrodzenie 
Sercu Jezusowemu ukrytemu w Najświęt-
szym Sakramencie według swojego stanu, 
czuwając jedną godzinę przy Jego Sercu, nie 
zmieniając przy tym obowiązków dnia. Ko-
lejną radością jest inicjatywa naszej Straży 
Honorowej, którą jest biuletyn „Głos Serca”. 
Członkowie Straży chcą ukazać w nim nie 
tylko duchowość Arcybractwa, ale także 
podzielić się własnymi świadectwami prze-
żywania Godziny Obecności i swojej wiary. 

W czerwcu przeżywamy także uroczy-
stość odpustową ku czci św. Antoniego 
Padewskiego. Grono czcicieli św. Antoniego 
jest duże i nic w tym dziwnego, bo jest to 
jeden z najbardziej popularnych świętych. 
Wzywamy go, gdy mamy problem ze zna-
lezieniem jakieś rzeczy, ale także w wielu 
innych potrzebach. W Roku Wiary wypra-
szamy przez jego wstawiennictwo, abyśmy 
umocnili naszą wiarę i abyśmy nie zagubili 
w naszym życiu Boga i Jego Miłości.

W ostatnim czasie udaliśmy się z grupą 
pielgrzymów na szlak pielgrzymi śladami 
błogosławionego Jana Pawła II. Odwiedzili-
śmy takie miejsca jak: Trzebinia, Wadowice, 
Bachledówka, Zakopane, Ludźmierz, Kal-
waria Zebrzydowska, Kraków-Łagiewniki 
i Czerna. W różnych miejscach świętych 
modliliśmy się w intencji własnej, naszych 
rodzin i naszych parafii.

Przed nami czas wakacji i urlopów. Wiemy 
dobrze, że wypoczynek jest potrzebny, po-
nieważ codzienne troski, wysiłek i napięcie 
wyczerpują każdego z nas. Trzeba chociaż na 
krótki czas oderwać się od codziennych zajęć, 
aby zaczerpnąć nowych sił. Do wypoczynku 
zachęca nas sam Pan Jezus, który do Aposto-
łów wracających z działalności apostolskiej 
mówi: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 31-32). 
Pamiętajmy, aby ten czas wypoczynku był 
przeżyty z Bogiem. Od Pana Boga nigdy wa-
kacji nie ma i być nie może. Błogosławiony Jan 
Paweł II tak mówił o odpoczynku: „Odpoczy-
wać – jak wspaniale etymologicznie wykazał 
nasz wielki poeta C.K. Norwid – to znaczy: od 
poczynać. (…) Człowiek musi odnaleźć siebie, 
odbudować siebie, odzyskać siebie, chodzi 
o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem 
w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy 
nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi 
o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam 
na myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, 
z górami, morzem i lasem. Człowiek w umie-
jętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spo-
kój, ucisza się wewnętrznie, odnajduje Boga”. 
W tym duchu przeżywajmy nasze wakacje. 
Życzę wszystkim udanego wypoczynku. 
Niech ten czas będzie okazją do pogłębienia 
więzi rodzinnych i przyjacielskich. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Koniec roku szkolnego to czas podsu-
mowań nie tylko w zakresie pracy 

katechetycznej, ale także szerszej posługi 
duszpasterskiej. Zakończyły się bowiem 
kolejne etapy przygotowania do przyjęcia 
sakramentów. Wysiłek podjęty przez dzieci, 
młodzież i ich rodziców, jak również mło-
dych pragnących zawrzeć związek małżeń-
ski, wsparty łaską Pana Boga, zaowocował 
w życiu i sercach wielu pogłębieniem wiary 
i więzi ze wspólnotą Kościoła. Szczególną 
okazją w otwieraniu się na działanie Bożej 
łaski było seminarium odnowy wiary, re-
kolekcje parafialne, pielgrzymki, katecheza 
dorosłych, pogłębianie więzi z Bogiem przez 
udział w grupach parafialnych. Uwieńcze-
niem całorocznej pracy były uroczystości 
związane z przyjęciem sakramentów, ale 
również manifestacja wiary w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, od-
pust parafialny oraz wspólne świętowanie 
w ramach festynu międzyparafialnego. To 
tylko niektóre, najbardziej widoczne wy-
darzenia, za którymi stało zaangażowanie 
i praca konkretnych kapłanów. 

Powołanie kapłańskie, a zwłaszcza zakon-
ne, jest życiem, w którym powołany stara 
się naśladować swojego Mistrza. Oznacza 
to przyjęcie to swego serca słów Chrystu-
sa, który poruszony deklaracją pewnego 
człowieka: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek 

się udasz!”, odpowiedział: „Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by gło-
wę mógł oprzeć” (Łk 9,57). Naśladowanie 
Jezusa w tym wymiarze oznacza w życiu 
kapłańskim i zakonnym podejmowanie 
posługi w różnych miejscach i wśród róż-
nych ludzi. Praktyka taka pozwala również 
zdobywać nowe doświadczenia i rozpalać 
w sobie entuzjazm duszpasterski. Decyzją 
przełożonych naszą wspólnotę po czterech 
latach pracy opuszcza ks. Ireneusz Pelka. 
Dziękuję Ks. Ireneuszowi za jego posługę 
duszpasterską w bardzo różnych obszarach 
pracy parafialnej. Życzę jednocześnie radości 
z pracy w nowym miejscu i życzliwości ludzi, 
do których zostaje posłany. 

Pracę duszpasterską uzupełniają sprawy 
gospodarcze, które czasami kosztują więcej 
wysiłku i czasu, niż można by przypusz-
czać. Od lipca ubiegłego roku trwają przy-
gotowania do podjęcia prac związanych 
z osuszeniem i izolacją kościoła, rewitali-
zacją przyległego terenu oraz założeniem 
bardziej wydajnego ogrzewania. Procedury, 
w ramach których konieczne są uzgodnienia 
z Urzędem Konserwatorskim oraz instytu-
cjami udzielającymi stosownych pozwoleń, 
wymagają jednak wiele czasu i cierpliwości. 

Polecając Waszym modlitwom osobę 
ks. Ireneusza oraz nowego kapłana – ks. 
Przemysława Marszałka, który przyjdzie do 
naszej parafii, a także sprawy remontu na-
szego kościoła, życzę dobrego odpoczynku 
i radości z odkrywania Boga w przyrodzie, 
tak bogatej o tej porze roku.

Ks. Maciej Chwarścianek SDS
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Słowo na dziś

Chrystus ustanowił na Ziemi swój Kościół 
święty. Kościół jest Mistycznym Ciałem 

Chrystusa i równocześnie jest społecznością 
wyposażoną w strukturę hierarchiczną. 

Kościół Chrystusowy jako jeden, święty, 
powszechny i apostolski. Jest wspólnotą 
wiary, nadziei i miłości, której Boskie po-
słannictwo, powierzone przez Chrystusa 
Apostołom, trwać będzie do końca wieków. 
Chrystus jest wieczny, a Kościołem rządzi 
poprzez Piotra i innych Apostołów obecnych 
w ich następcach: papieżu i Kolegium Bisku-
pów. Poszczególni biskupi są widzialnym 
znakiem i fundamentem jedności w swoich 

cławskiej odpra-
wił on Mszę św. 
dziękczynną. 

Decyzją Ojca 
Świętego Fran-
c isz ka  now y m 
A rcybi sk upem 
Metropolitą Wro-
cławskim został 
ustanowiony ks. 
bp Józef Kupny. 
Jego uroczysty 
ingres do katedry 
wrocławskiej od-
był się 16 czerwca.

Ks. bp Józef 
przybywa do nas z Górnego Śląska. W die-
cezji katowickiej posługiwał jako biskup 
pomocniczy u boku Arcybiskupa Wiktora 
Skworca. Urodził się 23 lutego 1956 roku 
w Dąbrówce Wielkiej (aktualnie w granicach 
Piekar Śl.). Święcenia biskupie otrzymał 4 
lutego 2006 roku w archikatedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach. Udzielił mu ich Damian 
Zimoń, arcybiskup metropolita katowicki, 
z towarzyszeniem Wiktora Skworca, ówcze-
snego biskupa diecezjalnego tarnowskiego, 
i Stefana Cichego, biskupa diecezjalnego 
legnickiego. Jako dewizę biskupią przyjął 
słowa „Christus dilexit nos” (Chrystus nas 
umiłował). Konferencja Episkopatu Polski 
w czerwcu 2008 wybrała na delegata ds. Ru-
chów i Stowarzyszeń Katolickich. W czerw-
cu 2011 roku został przewodniczącym Rady 
ds. Społecznych KEP. Był głównym autorem 
dokumentu społecznego Episkopatu „W tro-
sce o człowieka i dobro wspólne”, przyjętego 
13 marca 2012 r. na 357. zebraniu plenarnym 
KEP, a w październiku 2012 roku wszedł 
w skład Rady Stałej KEP jako jeden z dwóch 
biskupów pomocniczych.

Był wykładowcą katolickiej nauki spo-
łecznej na wielu uczelniach katolickic, m.in. 

na KUL-u. Pełnił tam także funkcję asystenta 
w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej.

Doceniając dorobek naszego dotychcza-
sowego arcypasterza, cieszę się z objęcia po 
nim tak zaszczytnego miejsca na katedrze 
wrocławskiej przez Arcybiskupa Józefa Kup-
nego, któremu życzę pomyślności na nowym 
urzędzie. Niech jego duszpasterzowanie 
przyczynia się do tego, abyśmy wzrastali 
w naszym człowieczeństwie i stawali się 
ludźmi pełnymi, wolnymi, z inicjatywą, obo-
wiązkami i prawami złączonymi ze Stwór-
cą i ze stworzonym światem, złączonymi 
z Odkupicielem i Jego prawem, złączonymi 
z Duchem Świętym i Jego łaską.

Zachęcam do szczerej modlitwy o błogo-
sławieństwo Boże dla naszego pasterza na 
czas posługiwania w naszej wrocławskiej 
wspólnocie wiernych. 

Zbigniew Stachurski

Kościołach partykularnych (diecezjach). 
Misja Apostołów jest nieprzerwanie kon-
tynuowana. Ich następcy nadal przekazują 
zadanie prowadzenia i umacniania rozpo-
czętego Chrystusowego dzieła.

W naszej Archidiecezji przyszedł czas na 
oficjalne rozpoczęcie przez nowego pasterza 
misji pasterskiej, prorockiej i kapłańskiej 
po dotychczasowym ks. bp. Marianie Go-
łębiewskim, który po dziewięciu latach 
przewodzenia Ludowi Bożemu na Dolnym 
Śląsku zakończył swoją posługę w związku 
z osiągnięciem wieku emerytalnego. Z tej 
okazji sobotę 8 czerwca w katedrze wro-

Nowy Arcybiskup Metropolita 
Wrocławski – ks. bp Józef Kupny

Jezus każdemu z nas zadaje pytanie: Za 
kogo mnie uważasz? Kim dla ciebie je-

stem? Wtedy sięgam po najprostszą formę 
odpowiedzi: Biblia mówi o Jezusie, że On 
jest Mesjaszem, Zbawicielem. Katechizm 
poucza, że jest współistotny Ojcu. Rodzice 
i ksiądz dobrze mnie wyuczyli i dlatego 
wiem, że Jezus kocha wszystkich ludzi. 
Jestem człowiekiem wierzącym, więc żyję 
w świadomości Jego istnienia.

Ale Jezus nie oczekuje katechizmowej, 
wyuczonej informacji, lecz odpowiedzi jak 
najbardziej osobistej. Tu już nie wystarczy 
powiedzieć: Jezus jest Zbawicielem. Muszę 

się zdobyć na słowa: Jezus jest moim Zba-
wicielem. Nie powiem: Jezus jest Panem, ale 
uznam, że Jezus jest moim Panem. I w końcu 
zachwycę się: Jezus mnie kocha. Warto 
zadumać się nad każdą z tych odpowiedzi. 
Warto też powiedzieć: Jestem człowiekiem 
wierzącym, więc żyję z Jezusem. Uświa-
damiam sobie jednak, że On proponuje mi 
coś więcej. Ja mam Go naśladować! Mam 
brać krzyż, jak On go wziął, mam mieć ży-
cie w sobie, jak On je ma. To niesamowite, 
że mogę powiedzieć: Jestem człowiekiem 
wierzącym, więc żyję z Jezusem.

Ks. Stanisław Mucha SDS

Trzy szczeble wiary

IMIeNINy  
ks. Benona Hojeńskiego

16 czerwca swoje imieniny przeżywał  
ks. Superior Benon Hojeński SDS.  

O godz. 11.00 była sprawowana Msza św. 
w jego intencji, podczas której życzenia zło-

żyli przedstawiciele grup parafialnych. 

Słowo Boże
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Duchowe drogowskazy  
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 8)

Łagodne Boskie Serce Jezusa

Niechciany gość czy przyjaciel? 
Rozważania na Rok Wiary – cz. 10

„Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć, że 
Ty mówisz do nas także i wtedy, kiedy 

milczysz… Przez miłość do nas milczysz, 
przez miłość do nas mówisz. Czy mówisz, czy 
milczysz, zawsze jesteś tym samym miłującym 
nas Ojcem. Prowadzi nas Twój Głos, wycho-
wuje nas Twoje milczenie” (S. Kierkegaard). 
W powyższych zdaniach przewijają się jak 
refren dwa słowa: „mowa” i „milczenie”. Są one 
nieodzowne w budowaniu prawdziwej relacji, 
zarówno z Bogiem, jak i z każdym człowiekiem. 

Milczeć, aby usłyszeć
„Wiara – jak pisze św. Paweł – ro-

dzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, 
co się słyszy, jest słowo Chrystu-
sa” (Rz 10,18). Żeby jednak usły-
szeć to rodzące i karmiące naszą 
wiarę „słowo Chrystusa”, trzeba 
czegoś jeszcze. Wiara w Boga 
budowana jest na drodze dialogu. 
Całe dzieje zbawienia ukazane 
na kratach Biblii są zapisem tego 
długotrwałego i różnorodnego dialogu, który 
Bóg nawiązał z ludźmi i prowadził w historii. 
Do tego dialogu jesteśmy zapraszani przez 
Boga każdego dnia. Dialog kojarzy się często 
z wypowiadaniem słów, przekazywaniem 
informacji, przekonywaniem. Jest to istotny 
element dialogu, ale nie jedyny. Żeby dialog, 
spotkanie osób mogło zaistnieć, konieczna 
jest także przestrzeń ciszy, która umożliwia 
wzajemne słuchanie, słyszenie się. Kiedy 
z ust spotykających się osób nie padają żadne 
słowa, mamy do czynienia z milczeniem. 
Kiedy jednak brakuje milczenia, wzajemnego 
wsłuchania się, kiedy z każdych ust padają 
ciągle słowa, wtedy oczekiwany dialog staje 
się monologiem, mówieniem do siebie samego.

Tak jak Bóg mówi do nas, według przyto-
czonej na początku intuicji duńskiego filozofa, 

zarówno przez słowo, jak i przez milczenie, 
tak też prawdziwe nasze spotkanie z Nim 
w modlitwie wymaga obu tych wymiarów. 
O wadze słuchania Boga w spotkaniu z Nim 
mówi już Stary Testament, który zanim przed-
stawi Boże przykazania, wskaże, że pierwszym 
z nich, wstępnym i warunkiem przestrzegania 
pozostałych, jest słuchanie: „Szema Izrael – 
słuchaj, Izraelu” (Pwt 6,4-9). W kontekście 
każdego dialogu Księga Przysłów przestrzega: 
„Odpowiedzieć, zanim się wysłucha, uchodzi 
za głupotę i hańbę” (Prz 18,13). Poetycko zaś 

prawdę tę wyraził nasz wieszcz naro-
dowy Adam Mickiewicz: „Głośniej 
niżeli w rozmowach Bóg przema-
wia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, 
zaraz Go usłyszy”. Prawdą jest, że 
modlić się można na wiele sposo-
bów a w jej formie wspólnotowej 
i liturgicznej przeważa słowo. 
Aby jednak modlitwa stawała 
się dialogiem, rzeczywistym 

spotkaniem, potrzebne są chwile 
ciszy i prawdziwego milczenia. Bez nich bo-
wiem nie ma słuchania.

Odwaga wejścia w ciszę
Anonimowy autor z XVII wieku miał do tej 

kwestii specyficzne podejście, gdy z humorem 
stwierdzał: „Jeśli Bóg obdarzył człowieka 
dwojgiem uszu i jednymi ustami, to dlatego, 
aby spędzał on dwa razy więcej czasu na słu-
chaniu niż na mówieniu”. Dziś bez wątpienia 
żyjemy w czasach, w których o klimat ciszy 
i milczenia niezwykle trudno. Wielu ludzi 
w różnych sytuacjach można spotkać ze słu-
chawkami na uszach. W sklepie, u fryzjera, 
na budowie i w wielu innych miejscach, gdzie 
ludzie pracują i odpoczywają, jakże często gra 
radio, słychać muzykę. Wydaje się, że cisza 
jest niechcianym gościem, przed którym wie-

lu ucieka za wszelką cenę. Dziś jednak także 
wielu ludzi zaczyna tęsknić za klimatem ciszy. 
Świadczy o tym choćby coraz większe zainte-
resowanie rekolekcjami czy dniami skupienia 
przeżywanymi w klimacie całkowitego mil-
czenia w klasztorach i domach rekolekcyjnych. 

Czy jest coś, co można zrobić już dziś, żyjąc 
w takim właśnie, a nie innym świecie? Aby 
w modlitewnym dialogu z Bogiem usłyszeć 
Jego głos, trzeba odwagi milczenia, troski o kli-
mat wyciszenia. To, co każdy może zrobić już 
dziś, to poświęcić sobie jakiś czas na modlitew-
ne trwanie przed Bogiem w ciszy. Czy będzie 
to pięć minut, czy kwadrans, ważne jest, by 
tego nie zabrakło, by ubogacić swoją modlitwę 
tym wymiarem słuchania. Jakkolwiek ważne 
i piękne są te wszystkie słowa modlitw, które do 
Boga kierujemy, tak też nie mniej ważnym jest, 
żeby Boga w tym wszystkim „nie zagadywać”. 
W klimacie wyciszenia i słuchania okazać się 
może bowiem, że coś ważnego Bóg chce mi 
przekazać. Usłyszeć to mogę tylko wtedy, gdy 
zamilknę. Odwaga wejścia w ciszę pozwala 
poznać to, co tak naprawdę kryje się w moim 
sercu: wewnętrzne rozbieganie, sprzeczne pra-
gnienia, pustka. Zobaczenie tego wszystkiego 
jest jednocześnie pierwszym owocem, jaki 
pojawić się może, kiedy zagwarantuję sobie 
i zapragnę prawdziwie tego klimatu ciszy. 
W ten nasz wewnętrzny świat może wtedy 
wejść Bóg, aby go porządkować, przemieniać 
i ukierunkowywać na właściwą drogę.

T. Merton tak pisze o klimacie ciszy i jej 
znaczeniu w życiu człowieka: „Jest to na-
prawdę bardzo ważny moment. Kiedy żyjemy 
powierzchownie, kiedy wciąż jesteśmy na ze-
wnątrz siebie, nigdy naprawdę w sobie, zawsze 
podzieleni i rozrywani na różne strony przez 
plany i projekty, które stoją ze sobą w sprzecz-
ności, wówczas odkrywamy, że czynimy wiele 
rzeczy, których w rzeczywistości czynić nie 
chcemy, że mówimy to, czego mówić nie 
chcemy, że pragniemy tego, czego w istocie nie 
potrzebujemy, że marnotrawimy naszą energię 
na rzeczy, co do których żywimy ukryte prze-
czucie, iż są bezwartościowe i bez znaczenia 

dla naszego życia”. Obyśmy w klimacie ciszy 
odnajdywali Boga samego i to, co rzeczywi-
ście jest nam potrzebne, co wartościowe i ma 
naprawdę znaczenie dla naszego życia.

Ks. Roman Słupek SDS

Powinniśmy naśladować Boskie Serce Jezu-
sa w Jego łagodności. Powinniśmy być łagodni. 
Powinniśmy wszystko cierpliwie przyjmować 
i znosić, tak jak dobry Bóg o nas zadecyduje. 
Powinniśmy zawierzyć Mu siebie całkowicie. 
Nie powinniśmy nigdy szemrać przeciw do-
bremu Bogu, użalać się, lecz znosić wszystko 
w cichości i z cierpliwym oddaniem.

Przeto i my (...) nie przestajemy za was się 
modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego 
poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym 
zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób 
godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając 
owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez 
głębsze poznanie Boga. (1 Kol 1,9-11)

Tego właśnie życzymy naszym drogim 
kapłanom-solenizantom: ks. Jackowi,  
ks. Benonowi oraz ks. Ireneuszowi. Aby-
ście postępowali w sposób godny Pana, 
podobajac Mu się  i wydajac dobre owoce!

Radakcja

Życzenia
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Uznanie Jezusa za Syna Bożego stanowi 
centrum wiary chrześcijańskiej. Bywa, 

że dla pewnej wygody lub z przyzwyczajenia, 
w centrum wiary stawiamy praktyki religijne, 
moralność, zasady. Tymczasem istotą naszej re-
ligii jest osoba Jezusa i wiara w Niego jako Boga. 
On najpierw pyta nas o wiarę, a dopiero potem 
o to, czy chodzimy do kościoła, a więc o sposób, 
w jaki tę wiarę wyznajemy i umacniamy. 

Pytanie o to, kim jest Jezus, stawiano już 
na początku chrześcijaństwa. Prowokował do 
niego sam Jezus, pytając uczniów, za kogo 
ludzie go uważają. Na przestrzeni wieków nie 
brakowało takich, którzy uważali, że jest On 
tylko człowiekiem, stworzonym przez Boga 
i Jemu poddanym. Dzisiaj taki pogląd głoszą 
świadkowie Jehowy. Tymczasem religia, która 
nie uznaje w Jezusie Boga, nie może nazywać 
się chrześcijańską. 

Inną formą negowania prawdy o Jezusie 
było kwestionowanie Jego człowieczeństwa. 
Uważano, że miał On tylko pozorne ciało 
i w związku z tym nie podlegał cierpieniu 
i śmierci. Konsekwencją takiego poglądu było 
twierdzenie, że Jezus nie miał natury ludzkiej. 
Tymczasem Kościół głosi, że jest On osobą, 
w której, w tajemniczy dla nas sposób, istnieją 
dwie natury: boska i ludzka. Dlatego mówimy, 
że jest „jednorodzonym” Synem Ojca i Jemu 
współistotnym, czyli tej samej natury, co Ojciec.

W tym miejscu warto spojrzeć na tajemnicę 
Trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Choć jest ona dla naszego rozumu 
nieuchwytna, jednak dzięki objawieniu się 
Boga możemy uchylić jej rąbek. Pismo Święte 
nie używa określenia Trójca Święta, a jedynie 
mówi o poszczególnych Osobach Boskich. 
Szerzące się w pierwszych wiekach błędy wy-
musiły wprowadzenie bardziej precyzyjnego 

języka. To, co łączy osoby Boże, nazwano 
naturą. Boska natura jest więc wspólna Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu, i decyduje 
o jedności Boga. Czy są zatem jakieś różnice? 
Aby odróżnić to, co jednoczące, od tego, co 
różni, wprowadzono pojęcie relacji pomiędzy 
osobami. Mamy więc oprócz Osób Bożych łą-
czące je relacje: ojcostwo, synostwo i Tchnienie 
Obydwu.

 W wyznaniu wiary mówimy o wierze 
w Syna Bożego. Tytuł syna Bożego był używa-
ny już wcześniej. Przyznawano go np. aniołom 
albo królom. Podkreślał on szczególną bliskość 
z Bogiem. Jednak synostwo Jezusa ma inny, 
głębszy charakter. Jezus robił wyraźne roz-
różnienie: „Ojciec mój i Ojciec wasz”, a siebie 
nazywał „jednorodzonym” Synem Boga. W ten 
sposób została podkreślona niepowtarzalna 
więź, jaka łączy Jezusa z Bogiem Ojcem.

Słowa, które mówią o zrodzeniu Syna 
przed wszystkimi wiekami, nie oznaczają, że 
Jezusa kiedyś nie było. Ojciec i Syn, mając 
naturę boską, nie mają początku ani końca. 
Nie da się więc umieścić w granicach czasu 
procesu zrodzenia Syna przez Ojca. Syn jest 
zrodzony przed wszystkimi wiekami, bo Ojciec 
jest zawsze Ojcem, a Syn jest zawsze Synem. 
Relacja, jaka łączy Ojca i Syna, jest tylko 
analogiczna do rodzenia. Jezus bowiem nie 
został stworzony, bo stworzyć to uczynić coś 
z niczego. Tymczasem Syn Boży przyjmuje 
stale „substancję” bóstwa od Ojca i w takim 
znaczeniu można mówić o rodzeniu.

W wyznaniu wiary każde słowo ma zna-
czenie. Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. 
Chrystus, czyli po hebrajsku Mesjasz, to na-
maszczony Duchem Świętym dla spełnienia 
misji odkupienia świata. Tytuł „Pan” oznacza 
boską władzę objawiającą się m.in. w pano-

waniu nad naturą, chorobami, demonami, 
grzechem i śmiercią. 

Wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa 
niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Pismo 
Święte mówi, że nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym mogliby-
śmy być zbawieni. Dlatego Jezus domaga się 
wiary w Niego. Aby być zbawionym, trzeba 
uwierzyć w Syna Bożego i podjąć tego konse-
kwencje. Wiara nie jest czysto ludzką decyzją. 
Pismo Święte mówi wyraźnie, że bez pomocy 
Ducha Świętego nikt nie może wyznać, że Je-
zus jest Panem, a więc przyjąć Go jako Boga. 
Wiara w Syna Bożego domaga się więc ze 
strony człowieka poszukiwania Boga i otwarcia 
się na moc Ducha Świętego. 

Nasza religia jest religią Osoby, a nie idei. 
Bywa, że popełniamy błąd, także w Kościele, 
gdy tam, gdzie trzeba głosić Jezusa, zaczy-
namy od głoszenia dyscypliny kościelnej; 
gdy osobom o słabej wierze pokazujemy nie 
Jezusa, ale przykazania i zasady moralne. Nie 
oznacza to jednak, że o sakramentach, praw-
dach wiary i przykazaniach należy milczeć. 
Z przyjęcia Jezusa jako Pana wynikają życiowe 
konsekwencje. Wierzący indywidualnie i jako 
wspólnota potrzebują drogowskazów, które 
w zmieniającej się rzeczywistości pomogą 
wiarę umacniać i według niej żyć. 

Oddzielenie zasad wiary od osobistej więzi 
z Jezusem prowadzi do spełniania praktyk 
religijnych i przestrzegania moralności jedynie 
w imię tradycji i ze względu na ludzką opinię. 
Taka osoba praktykuje, ale brak jej żywej relacji 
z Bogiem. Dla takich ludzi religia jest zbiorem 
zasad, a praktyki uciążliwym obowiązkiem. 
Z kolei brak konsekwencji życiowych z przyję-
cia Jezusa za swojego Pana przejawia się w pro-
wadzeniu życia i podejmowaniu decyzji, które 
są sprzeczne z zasadami wiary. Lekceważenie 
zasad moralnych, uprzedmiotowienie drugiego 
człowieka, traktowanie polityki i władzy jako 
dziedzin niepodlegających Bożym prawom, jest 
naruszeniem porządku, o który Bóg się upomni. 

Panem jest Jezus. Oto myśl, która płynie 
z wyznania wiary. Jesteśmy w Jego rękach. On 

ma moc zbawić nas, ale także podźwignąć, gdy 
upadniemy. Jest większy od naszych słabości. 
Gdyby tak nie było, nasza wiara byłaby pusta. 
Wyznać Jezusa jako swojego Pana to nie tylko 
przyznać się do Niego, to również prosić o Jego 
moc w swoim życiu. 

ks. Maciej Chwarścianek SDS
Zob. Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla 
dorosłych. Red. Zbigniew Marek. Kraków 2009.

Wierzę „w jednego Pana Jezusa Chrystusa,  
Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,  
Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.  

Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”.

Bierzmowani w Częstochowie

Dnia 8 czerwca młodzież bierzmowana w lu-
tym w parafii NSPJ wraz z ks. Ireneuszem 

Pelką odbyła pielgrzymkę na Jasną Górę. Gdy do-
jechaliśmy na miejsce, udaliśmy się wspólnie na 
Mszę Św. Po Mszy ks. Pelka zarządził godzinną 
przerwę, w czasie której nakupowaliśmy drobia-
zgów, zjedliśmy lody i odpoczywaliśmy w cieniu. 
Pogoda dopisywała. Po przerwie wspólnie zrobi-
liśmy sobie zdjęcie i udaliśmy się na zwiedzanie. 
Wpierw szliśmy Drogą Krzyżową, by potem 
zwiedzić  skarbiec oraz Muzeum 600-lecia. 
W drodze powrotnej odmówiliśmy Różaniec 
a także zatrzymaliśmy się w Lidl’u specjalnie 
po pudding, o który dopraszały się „tyły” busa. 
Do Obornik wróciliśmy cali i zdrowi.

Maria Freus
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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 2013
w kościele św. Judy Tadeusza  
i św. Antoniego Padewskiego  

w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 35
13 lipca – 13 sierpnia  

– 13 września – 12 października
Zapraszają księża salwatorianie

18 maja odbyła się wycieczka scholi i mi-
nistrantów wraz z księżmi Stanisławem 

i Ireneuszem. O godzinie 7:15 spod kościoła 
przy ulicy Wyszyńskiego wyjechało 35 osób. 
Po dwóch godzinach jazdy dojechaliśmy do 
Kłodzka, skąd odebraliśmy 
naszego przewodnika.

Przed południem do-
jechaliśmy na miejsce, do 
miejscowości Sienna. Mimo 
niskiej temperatury wszyscy 
z zadowoleniem wjechali 
wyciągiem na szczyt Czar-
nej Góry. Wreszcie wyru-
szyliśmy i skierowaliśmy 
się w stronę Iglicznej, gdzie 
wędrowaliśmy szlakiem papieskim. Po dwóch 
godzinach wędrówki dotarliśmy na szczyt 
Iglicznej. Po chwili odpoczynku weszliśmy do 
kaplicy, aby się pomodlić. Następnie zrobiliśmy 

Wycieczka 
ministrantów i scholi

26 maja 2013 r. wraz z naszym przewod-
nikiem księdzem Ireneuszem Pelką 

w dwudziestosiedmioosobowym gronie wy-
braliśmy się na pielgrzymkę mężczyzn do 
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Wy-
jazd spod naszego kościoła był wcześnie rano, 
abyśmy mogli zdążyć na adorację i Euchary-
stię. Była to pielgrzymka autokarowa, a nie 
piesza; mimo to podczas podróży mogliśmy 
poczuć pielgrzymkowego ducha dzięki przed-
stawieniu intencji i podziękowań, które każdy 
z nas miał w sercu i chciał złożyć przed tronem 
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
oraz dzięki wspólnej modlitwie, śpiewom 
i przede wszystkim dzięki byciu ze sobą w tak 
licznej męskiej wspólnocie. 

Eucharystii w Piekarach przewodniczył 
ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, 
a homilię wygłosił prymas Czech ksiądz 
kardynał Dominik Duka, który dzięko-
wał Maryi za jej pomoc i wstawiennic-
two. Podkreślił on, że wszyscy jesteśmy 
dziećmi jednego Boga, mówił też o waż-
nej roli rodziny w życiu Kościoła. Wspo-
mniał także o kryzysie i o wartości, jaką 
jest praca oraz że wszyscy jesteśmy ludź-
mi pracy. Na koniec homilii podziękował 
za Solidarność, którą stworzyli polscy 
robotnicy, górnicy i hutnicy oraz przy-
toczył słowa prymasa Wyszyńskiego, 
który twierdził, iż upadek komunizmu 
zacznie się w Polsce. We Mszy św. na 
Kalwarii uczestniczył także prezydent 
RP Bronisław Komorowski. Niezwykłą 
atmosferę stwarzała tak liczna rzesza 
modlących się ojców, synów i wnuków. 
Po Mszy św. mieliśmy chwilę czasu na 
zwiedzanie i posiłek, aby potem wrócić 
na Kalwarię i uczestniczyć w godzinie 
dla młodzieży. Jeszcze pamiątkowe 
zdjęcie i powrót do Obornik. 

Pielgrzymka mężczyzn  
do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej

W niedzielę 19 maja 2013 roku na Mszy 
świętej o godzinie 9.45 w kaplicy Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Golędzinowie odbyła 
się uroczystość I Komunii Świętej oraz Rocz-
nicy. Pierwszy raz Komunię Świętą przyjęli: 
Julia Mroczek, Karen Reuter, Arkadiusz 
Śpiewak i Łukasz Suligowski.

Komunia w Golędzinowie

Atmosfery, która tam panowała, nie da się 
opisać słowami. Trzeba tam po prostu samemu 
pojechać i to przeżyć. To wędrowanie mężczyzn 
wszystkich pokoleń i ciągłe wracanie co roku w to 
samo miejsce. Tylu mężczyzn szukających Boga, 
kolejki do spowiedzi i komunii. Tyle intencji 
i podziękowań, które każdy z nas nosi w sercu. 
Dziękuję Matce Boskiej Piekarskiej i Najwyż-
szemu Bogu, że mogłem uczestniczyć w tej 
pielgrzymce. Dowiedziałem się o niej od księdza 
Ireneusza, któremu dziękuję za towarzyszenie, 
duchowe wsparcie i zorganizowanie wyjazdu. Od 
razu wiedziałem, że muszę tam pojechać. Byłem 
tam po raz pierwszy i jeśli Pan Bóg pozwoli, to 
znowu pojadę w przyszłym roku, a kiedyś może 
i z moim synem. SZCZĘŚĆ BOŻE!

Mateusz Szala

sobie wspólne zdjęcie z widokiem na góry i do-
liny. Odwiedziliśmy schronisko znajdujące się 
pod szczytem Iglicznej, tam mieliśmy trochę 
czasu na zjedzenie posiłku. Kierując się w dół 
wyruszyliśmy do Międzygórza, gdzie zwie-
dziliśmy Ogród Bajek, w którym znajdują się 
zrobione z drewna postacie z wielu bajek z dzie-
ciństwa. Idąc w stronę autokaru obejrzeliśmy 
wodospad Wilczki. W Międzygórzu czekał na 
wymęczonych, ale wesołych turystów autokar. 

Wycieczka powoli staje się tradycją i za to 
chciałem serdecznie podziękować organizato-
rom w imieniu jej uczestników.

Jan Szykasiuk
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Jubileuszowe spotkanie
15 czerwca 2013 r. przedstawiciele Arcybrac-
twa Straży Honorowej przy kościele św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego z ze-
latorką p. Marią Skorecką pielgrzymowali do 
Częstochowy, aby u stóp Pani Jasnogórskiej 
świętować 150. rocznicę powstania Straży 
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W pamiętną sobotę wyruszyliśmy wcze-
snym rankiem, aby "zameldować się" 

u naszej Królowej jak najwcześniej. Podróż 
upłynęła nam radośnie i szczęśliwie. Sławi-
liśmy Jasnogórską Panią pieśnią, różańcem 
i modlitwą. Czuliśmy, że Czarna Madonna jest 
z nami. Szybko dojechaliśmy na miejsce. Już na 
parkingu można było zauważyć, że potęga Kró-
lowej Polski w naszym narodzie jest niezwykła. 
Tłumy pielgrzymów, kolorowe ludowe stroje, 
poczty sztandarowe, chorągwie, emblematy 
były dowodem, że zebrała się cała Polska.

Zawołania te wyrażają od najdawniejszych 
pokoleń całą głębię pragnień zjednoczenia 
serca człowieka z Sercem Boga. 

Po Mszy św. była przerwa, a następnie uczest-
niczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Jasnogór-
skich Wałach, którą poprowadził ks. Mirosław 
Mokrzycki. Rozważania wygłaszali zelatorzy 
z różnych ośrodków w Polsce – nasza zelatorka 
p. Maria Skorecka rozważała stację XI. Kilku 
członków Straży Honorowej z różnych miejsco-
wości przedstawiło bardzo ciekawe i pouczające 
świadectwa. Nauczyliśmy się także „Hymnu 
jubileuszowego”, którego refren przytoczę:

„Niech radosny zabrzmi dziś hymn
ku czci Serca Zbawiciela
za kolejny jubileusz Straży Honorowej.”

W końcu nadszedł czas odjazdu. Poszli-
śmy jeszcze do Kaplicy cudownego Obrazu, 
aby pożegnać naszą Królową i zapewnić Ją, 
że będziemy się starać w życiu codziennym 
zdobywać serca dla Niej i Jej Syna.

Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz 
napisał tak:

„Bóg nic darmo nie daje, 
lecz wszystko otwiera,
i każdy z tego tyle, ile chce zabiera.”
My zabraliśmy z nawiązką.

Nowi Członkowie Straży 
Honorowej NSPJ

7 czerwca w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i zarazem w pierwszy piątek 
miesiąca swoje święto patronalne przeżywała 
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. W tym dniu Członkowie Straży trwali na 
adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00. O godz. 17.00 odśpiewali Godzinki do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po nich 
odmówili litanię i akt oddania Sercu Jezuso-
wemu. Podczas Mszy św. nastąpiło przyjęcie 
nowych członków. Uroczyste przyrzeczenia 
złożyły następujące osoby: Renata Łycz, Elż-
bieta Król, Józefa Kuczyńska, Irena Jakób, 
Janina Cerkowniak i Wiesław Gryz. 

Osoby, które pragnęłyby włączyć się w to 
dzieło modlitewne, proszone są o kontakt 
z zelatorką p. Marią Skorecką lub ks. pro-
boszczem.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Gdzież skierować pierwsze kroki na Jasnej 
Górze, jak nie do kaplicy Cudownego Obrazu? 
Tak też zrobiliśmy. Mateńka była chyba bardzo 
uradowana z naszego przyjazdu. Przypadek 
starannie przygotowany sprawił, że p. Małgo-
sia Laskowska przywitała Matkę Bożą prawie 
twarzą w twarz w Jej wizerunku i złożyła Jej 
w darze kosz białych kwiatów. Ogarnęło nas 
wzruszenie.

Podczas oczekiwania na Mszę św. Kaplica 
Cudownego Obrazu wypełniła się po brzegi. 
Bez możliwości swobodniejszego poruszania 
się trwaliśmy w miejscu. Wszelkie niewygo-
dy i trudności znosiliśmy dzielnie ku chwale 
Najświętszej Matki. 

Akcja Katolicka serdecznie dziękuje 
Państwu Annie i Janowi Żywcom  

za samodzielne przygotowania  
pierwszego ołtarza na Boże Ciało.

Boże Ciało

Nadszedł czas Mszy św. koncelebrowanej, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
biskup Edward Frankowski. Zachęcał, byśmy 
w sercu Maryi składali naszą trudną teraźniej-
szość, byśmy zjednoczeni z Bogiem i ze sobą 
byli ludźmi sumienia, umiejącymi rozróżnić 
prawdę od kłamstwa i dobro od zła. Rozważał 
także dzieje powstania i rozkwitu Straży Hono-
rowej NSPJ. i prosił, by Serce Boże królowało 
w nas, darzyło łaskami i błogosławieństwem. 
Zwracał także uwagę na piękno i bogactwo 
treści, na całą gamę uczuć, które mieszczą się 
w Litanii do Serca Pana Jezusa, np: 

„Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości”, 
„Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata”. 
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W dniach od 16 do 18 maja 2013 r., tuż przed 
Zesłaniem Ducha Świętego, w Częstochowie 
odbywał się VII Ogólnopolski Kongres Od-
nowy w Duchu Świętym.

W dniu otwartym – 18 czerwca – dołączyli-
śmy do innych uczestników i my, wierni 

z obydwu obornickich parafii i Bagna. Wielu 
z nas jechało po raz pierwszy. Cieszyliśmy się, 
że będziemy uczestniczyć w tak doniosłym 
wydarzeniu, jednoczącym wszystkie wspól-
noty w Polsce na uwielbianiu naszego Pana 
w bliskości jasnogórskiego cudownego obrazu 
Najświętszej Maryi Panny. Wyjazd został 
zorganizowany przez Wspólnotę Modlitewną 
„Jeszaja”, a jej kierownikiem duchowym był 
ksiądz proboszcz Grzegorz Skałecki z Bagna. 

Na Jasnej Górze w tym dniu pojawiło się 
około 60 tysięcy ludzi otwartych na moc Ducha 
Świętego – nie tylko uczestników wspólnot 
Odnowy w Duchu Świętym, ale także jej sym-
patyków z kraju i zagranicy. Spędziliśmy tam 
razem cały dzień w radosnej atmosferze modli-
twy o odrodzenie w Duchu Świętym. Byliśmy 
jednością – to cud działania Ducha Świętego. 

Gośćmi na czuwaniu byli dwaj świeccy 
ewangelizatorzy z Brazylii Lázaro Praxedes de 
Oliveira oraz Reinaldo Beserra Dos Reis, którzy 
wygłosili dwie konferencje. Po pierwszej „Na-
wróćcie się, a weźmiecie w darze Ducha Świę-
tego” ,wysłuchaliśmy poruszających świadectw. 
Druga konferencja miała nazwę „Życie w mocy 
Ducha Świętego” i była połączona z modlitwą 
o wylanie Ducha Świętego. W czasie drugiej 
konferencji po świadectwie ewangelizatora 
Reinaldo, który przebaczył zabójczyni swojego 
dziecka, odmawialiśmy modlitwę przebaczenia, 
w czasie której na niebie Pan Bóg namalował 
przepiękną tęczę po obfitych opadach deszczu. 

Ogólnopolskie Czuwanie  
Odnowy w Duchu Świętym 

Częstochowa, 18 czerwca 2013 r. 

Podczas Eucharystii poruszającą homilię 
wygłosił biskup Jan Niemiec. Trwała ona ponad 
godzinę i była przerywana gromkimi oklaska-
mi, a my moglibyśmy trwać na jej słuchaniu 
jeszcze bardzo długo, bo przecież „wiara rodzi 
się ze słuchania Słowa Bożego”, jak mówił 
ks. biskup. Po Eucharystii nastąpiła modlitwa 
o uzdrowienie, Pan Bóg działał wielkie rzeczy. 

Anioł Pański i Apel Jasnogórski prowadził 
arcybiskup Wacław Depo.

Podczas czuwania posługą muzyczną zaj-
mował się jeden z najbardziej znanych w Polsce 
zespołów muzyki chrześcijańskiej New Life’m. 
Włączyliśmy się do śpiewu, przy okazji ucząc 
się wielu nowych piosenek. 

Wróciliśmy radośni do Obornik Śląskich 
około północy, nie czując trudów podróży, na-
pełnieni Duchem Świętym, z doświadczeniem 
Żywego Boga.

Wielu z nas powróci z pewnością do Czę-
stochowy na następne czuwanie w maju 2014 r. 
Wierzymy w to, że przyszłym roku nasza grupa 
będzie jeszcze liczniejsza. 

Adam

Św. Tomasz z Akwinu zauważył, że istnieją 
różne prawdy dotyczące Boga: takie, do 
których możemy dojść posługując się natu-
ralnymi zdolnościami rozumu, i takie, które 
należą tylko do dziedziny wiary. 

Rozumem możemy odkryć prawdę, że 
Bóg istnieje, możemy także określić Jego 

działanie i niektóre Jego własności. Nato-
miast prawdę o Trójcy Świętej, o wcieleniu, 
Zmartwychwstaniu, grzechu pierworodnym 
poznajemy dzięki objawieniu. 

W naszym świecie spotykamy się z tzw. 
bytami przygodnymi. Są nimi ludzie, zwierzęta 
czy rośliny, które ist-
nieją, ale niekoniecz-
nie muszą istnieć. 
Dzisiaj są, jutro ich 
nie ma, zresztą mo-
głyby nie istnieć w ogóle. Taką własność bytu 
nazywamy przygodnością. Żyjemy, ale nie 
musieliśmy się narodzić, poza tym kiedyś na-
sze życie się skończy. Skoro tak jest, musi być 
źródło naszego istnienia, które jest konieczne, 
czyli niezmienne w swoim istnieniu – inny-
mi słowy Absolut, Bóg. W świecie możemy 
zaobserwować ciągłe zmiany, musi więc być 
ostateczne źródło tych zmian, które samo jest 
niezmienne, w związku z tym Absolut jest 
niezmienny. Przyczyną zmian jest to, że byty 
są materialne i złożone; wszystko, co składa 
się z części może ulec zniszczeniu. Bóg nie 
jest więc złożony i nie jest materialny, gdyż 
jest niezmienny. 

Zdaniem św. Tomasza takie rozważania nie 
są dostępne dla każdego. Ludzie zajmują się 
różnymi innymi sprawami, jedni rolnictwem, 
inni rzemiosłem, nie mają więc czasu na 
zgłębianie tych problemów, dlatego istnienie 
Boga przyjmują na wiarę. Poza tym istnienie 
Boga nie jest prawdą, która narzuca się nam 
w sposób oczywisty, gdyż nie wynika ona 
z naszego poznania zmysłowego. W związku 
z tym, choć możemy istnienie Boga odkryć za 
pomocą rozumowania, nie wszyscy to czynią. 
Natomiast wśród prawd objawionych są takie, 

które możemy łatwo zrozumieć i takie, które 
przekraczają zdolności naszego rozumowania. 
Łatwo jest zrozumieć prawdę o grzechu pier-
worodnym, ponieważ doświadczamy zła ze 
strony innych ludzi albo sami je popełniamy. 
Prawdy o Trójcy Świętej nie jesteśmy jednak 
w stanie pojąć rozumowo, przekracza ona 
bowiem nasze ludzkie możliwości. 

Znana jest anegdota o św. Augustynie, który 
przechadzając się po plaży nad brzegiem morza 
zastanawiał się nad tajemnicą Trójcy Świętej. 
Nagle zauważył chłopca, który wykopał dół 
w piasku i wiaderkiem nosił wodę z morza 
do wykopanego zagłębienia. Św. Augustyn 

zagadnął go, pyta-
jąc, co robi. Chłopak 
stwierdził, że chce 
przelać wodę z mo-
rza do swojego dołu. 

Rozbawiony Augustyn stwierdził, że to nie-
możliwe. Chłopiec rezolutnie odrzekł: „Prędzej 
ja przeleję tę wodę z morza do dołka, niż ty 
zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej”.

Św. Grzegorz z Nyssy z kolei zauważa, że 
Trójca Święta jest jednym Bogiem, jednakże 
każda osoba Boska jest oddzielna, ale boskość 
jest jedna i ta sama. Pojęcie "Bóg" nie oznacza 
osoby, ale istotę, która jest jedna. Jeżeli do trzech 
osób: Barnaby, Piotra i Pawła nazwę „człowiek” 
zastosowalibyśmy nie do poszczególnych osób, 
lecz do ich istoty, to mielibyśmy nie trzech, lecz 
jednego człowieka. Rozważania św. Grzegorza 
z Nyssy są dość trudne, choć chciał on przybli-
żyć to, co się przybliżyć nie da.

Ktoś mądrze powiedział, że im bardziej ko-
chamy Boga, tym bardziej się On nam objawia, 
czyli tym lepiej Go poznajemy. Stojąc wobec 
tajemnicy Trójcy Świętej musimy sobie uzmy-
słowić, że będąc ludźmi nie jesteśmy w stanie 
do końca zrozumieć Boga, który nie jest tylko 
superczłowiekiem. On jest zupełnie kimś innym 
niż człowiek, choć człowiek został stworzony 
na Jego obraz i podobieństwo. Tajemnica Trójcy 
Świętej wymaga wiary i uczy nas pokory. 

ks. Rafał Masarczyk SDS

Ksiądz Jan Szpilka
W maju i czerwcu 

przebywa w Obornikach 
ks. Jan Szpilka, który 
pracował w naszej para-
fii 35 lat temu. W sobotę 
22 czerwca w restauracji 
„Planeta” państwa Adama 
i Renaty Kopyrów odbyło 
się spotkanie księdza Jana 
z grupą zaprzyjaźnionych 
z nim parafian.

rozum a wiara
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Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych  
do Częstochowy

W dniu 24 maja byliśmy na pielgrzymce 
w Częstochowie. Gdy zajechaliśmy na 

miejsce, ubraliśmy się w alby i poszliśmy na 
Mszę św. Podczas mszy przyjęliśmy komunię 
świętą, mogliśmy podziwiać obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej oraz modlić się w róż-
nych intencjach. Byliśmy w skarbcu, gdzie były 
pamiątki historyczne, dary ofiarowane przez 
pielgrzymów takie jak złote pierścienie, zegarki, 
monstrancje, kielichy, biżuteria, ornaty Jana 
Pawła II. (...) Podziwialiśmy wieżę – największą 
z wież kościelnych w Polsce. W kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej przeszliśmy wokół oł-
tarza. (...) W bazylice nawa główna była pięknie 
ozdobiona. Na terenie klasztoru wiedzieliśmy 
pomnik Jana Pawła II. 

 Michał Łuczuk kl. IIa

Do Częstochowy pojechaliśmy rano o 6:20. 
Jazda trwała trzy godziny. (...) Po Mszy poszli-
śmy na obiad. Po obiedzie na odsłonięcie obrazu 
Maryi. Potem było zwiedzanie, a po zwiedzaniu 
pamiątki. Po pamiątkach powrót. Po drodze 
śpiewaliśmy piosenki. BYŁO SUPER. 

Helenka Szkwerko kl. IIa

Częstochowa to bardzo interesujące miej-
sce. Miasto wyróżnia Klasztor Jasnogórski. 
Jest to miejsce pielgrzymek tysięcy ludzi. 
Najbardziej zaciekawił mnie odsłaniany obraz 

Matki Boskiej Królowej Polski. Bardzo zainte-
resowały mnie kule i przedmioty pozostawione 
przez ludzi cudownie uzdrowionych przez 
Matkę Boską. (...)

Marta Czerwińska kl. IIb

(...) Jest tam piękny obraz Matki Bożej, na 
twarzy jest podrapana mieczem. Nazywano 
ją Czarną Madonną. Ten obraz wisi w kaplicy 
na Jasnej Górze. Matka Boża uzdrawiała tutaj 
chorych ludzi. (...)

Oliwia Pawlak kl. IIa 

(...) W częstochowskim Kościele największe 
wrażenie zrobił na mnie obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Również bardzo podobały 
mi się ręcznie namalowane na ścianach i sufi-
tach wizerunki osób świętych (...)

Nicola Janowicz kl. IIb

(...) Bardzo dużym przeżyciem było dla mnie 
przyjęcie komunii świętej i odsłonięcie Obrazu 
Matki Boskiej. Po Mszy wspólnie z Księdzem 
Maciejem zwiedzaliśmy klasztor paulinów. (...) 

Julia Olbert kl. IIb

Gdy zobaczyłam obraz Matki Częstochow-
skiej, poczułam się szczęśliwa. Obraz był ze zło-
ta, a obok była róża. Kiedy usłyszałam dźwięk 
trąb, po całym ciele przeszły dreszcze. (...)

Wiktoria Droś kl. IIb

W dniach 13–15 czerwca 2013 roku w Krako-
wie po raz siódmy odbył się Salwatoriański 
Turniej Piłkarski. 

Startowało w nim 9 zespołów. Jedną z nich 
była drużyna z naszej parafii – św. Judy 

Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. W jej 
skład tej wchodzili: 
1. Ks. Michał Gołębiowski SDS – opiekun, 

selekcjoner, menedżer, trener i prezes
2. Sławomir Draczkowski – kapitan drużyny 

i bramkarz
3. Krzysztof Borecki
4. Tomasz Zięba
5. Adam Książek
6. Rafał Dzięgielewski
7. Jakub Morga
8. Marcin Matraszek

Salwatoriański Turniej Piłkarski

Drużyna parafii JTiAP. Drużyna parafii NSPJ.

Grupa lektorów i ministrantów z parafii 
NSPJ wraz ze swoim opiekunem ks. Irene-
uszem Pelką również uczestniczyła w tym 
Turnieju.

Mecze odbywały się na Stadionie Piłkar-
skim im. braci Kotlarczyków w Krakowie, 
nieopodal Wisły, w cieniu Wawelu. Nie udało 
nam się zająć pierwszego miejsca, ale liczyła 
się przede wszystkim dobra zabawa. W Turnie-
ju brali udział nie tylko ministranci, ale także 
młodzież związana z naszą parafią. Atmosfera 
była bardzo dobra, o czym może świadczyć 
choćby to, że chłopaki z mojej drużyny zwra-
cali się do mnie nie Księże, a Ojcze! Dziękuję 
mojej drużynie za grę i za chęć walki, mimo 
że było ciężko!

Ks. Michał Gołębiowski SDS

Gdy byłem w Częstochowie na Jasnej Górze, 
wzruszyłem się bardzo w czasie uroczystego 
zasłonięcia Cudownego Obrazu. Spodobało mi 
się wnętrze kaplicy. (...) Na murach obronnych 
stały zabytkowe cztery armaty. (...)

Maciej Nowak klasa IIa

(...) Mimo deszczowej pogody było fajnie. 
Podczas Mszy świętej zobaczyłam cudowny 

obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Później 
poszliśmy do skarbca. Tam widziałam wspa-
niałą biżuterię i naczynia liturgiczne. Należały 
one kiedyś do królów Polski. (...) Wyobrażałam 
sobie, że to ja mogę założyć te pierścienie, wi-
siory i kolczyki. To było niesamowite. Dzięki 
pielgrzymce poznałam piękne miejsca. 

Martyna Kozak kl. IIb
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PierWSZa KOMuNia ŚW.  
w parafii św. JTiaP w Obornikach Śląskich 19.05.2013 r.

19 maja 2013 roku w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
Padewskiego w Obornikach Śląskich odbyła się uroczystość 

Pierwszej Komunii Świętej. Komunii udzielił Proboszcz – ks. Jacek 
Wawrzyniak SDS. Dzieci do przeżywania tej uroczystości przygo-
tował ich katecheta – ks. Michał Gołębiowski SDS. 

Klasa 2a

1. Amelia Adamczak
2. Maja Adamek
3. Amelia Bogacz
4. Kacper Bryl
5. Filip Czarnecki
6. Szymon Czech
7. Daniel Domaradzki
8. Aleksandra Forysiak
9. Bartosz Jankowski
10. Marcelina Kobielska
11. Igor Lejżak
12. Michał Luty
13. Emilia Nahotko
14. Julia Nowowiejska
15. Kornel Obłąk
16. Anna Olejniczak
17. Katarzyna Olejniczak
18. Emil Sikora
19. Filip Słomski
20. Kacper Świerczek
21. Grzegorz Węgrzynowicz
22. Katarzyna Wojcie-
chowska
23. Paulina Wudarczyk
24. Kaja Żuk

Klasa 2b

1. Weronika Bosak
2. Michał Bryłkowski
3. Maciej Dąbrowski
4. Maja Duzinkiewicz
5. Mateusz Dzięgielewski
6. Michał Gawroński
7. Martyna Jędrkowiak
8. Albert Kahalik
9. Katarzyna Karpińska
10. Beata Klejner
11. Maciej Kobalczyk

12. Oliwia Kozak
13. Anita Lewińska
14. Dawid Michałowski
15. Kuba Musiał
16. Jan Pernak
17. Piotr Raczyński
18. Martyna Sufin
19. Kamil Świderski
20. Mateusz Wacławik
21. Aleksandra Widla
22. Marcin Wyszyński
23. Kinga Yildirim

Klasa 2c

1. Magdalena Biel
2. Kamila Błaszczyk
3. Klaudia Cerkowniak
4. Wojciech Dziarkowski
5. Adam Gałka
6. Jakub Gan
7. Oskar Karkowski
8. Szymon Kasperkiewicz
9. Maja Majewska
10. Martyna Mildyn
11. Mateusz Olszewski
12. Maksymilian Ośnicki
13. Emilia Rejman
14. Michał Religa
15. Jakub Rzepiela
16. Kacper Siwik
17. Adrianna Unrug
18. Julia Wdowiak
19. Bartosz Woźniakiewicz
20. Małgorzata Wróblewska
21. Sebastian Zabiegło

Z klas 3

1. Marek Widla
2. Mateusz Netwinko

Spoza szkoły

1. Maciej Markowicz
2. Izabela Główka

Z końcem czerwca pracę w parafii NSPJ 
kończy ks. Ireneusz Pelka. Przybył do 

Obornik Śląskich w roku 2009. Ślązak ze Świę-
tochłowic, kibic Ruchu Chorzów. Po pobycie 
w Stanach Zjednoczonych, cieszył się bardzo 
z „normalnej” parafii w Polsce. W Stanach 
doskwierała mu samotność i bardzo mała 
liczba wiernych. 

U nas zaangażował się w propagowanie 
i tworzenie „Margaretek” – siedmioosobowych 
grup modlących się w intencji kapłanów. Po-
wstało ich przy jego wsparciu aż pięć.

Został opiekunem ministrantów – prowa-
dził cotygodniowe zbiórki oraz organizował 
wycieczki dla nich, aktywnie także namawiał 
chłopaków do ministrantury – niektórzy sko-
rzystali z jego zaproszenia  i zostali ministran-
tami (w tym mój syn!).

Ksiądz Irek pełnił także funkcję asystenta 
kościelnego „Naszej Parafii”, uczestniczył 
w cotygodniowych zebraniach redakcyjnych, 
pisał wiele tekstów. Asystował także Kołu 
Przyjaciół Radia  Maryja oraz grupie Miło-
sierdzia Bożego. Na początku swojej pracy 
w Obornikach prowadził spotkania dla mło-
dzieży w Piwnicy Pod Plebanią.

Zapoczątkował w naszej parafii tradycję  
pielgrzymek mężczyzn do Piekar. Pierwsza 
taka pielgrzymka odbyła się w roku 2012. 
W drugiej, w roku 2013, wzięło udział już 
znacznie więcej osób. 

Brał udział we Wrocławskich Pieszych Piel-
grzymkach do Częstochowy, w czasie których 
nie tylko towarzyszył naszym parafianom, ale 
także wygłaszał konferencje w drodze.

Pracował jako katecheta w Gimnazjum 
w Obornikach, przygotowywał młodzież do 
sakramentu bierzmowania. Wśród młodzie-
ży miał opinię „twardego”. Prowadził także 
katechezy dla najmłodszych w przedszkolach 
„Żabka” i „Żabka 2”.

Jako kapelan odwiedzał chorych w ich do-
mach (42 osoby), pełnił też taką posługę w Domu 
Pomocy Społecznej, gdzie odprawiał dodatkowo 
Mszę św. o godz. 15.00 w każdą sobotę. Jeździł 

Z sukcesem zrzucił z siebie w Obornikach  
kilka dobrych kilogramów – trzymając dietę 
i uprawiając nordic walking.

Lista osiągnięć jest całkiem spora, po czym 
od razu poznać można dobrego kapłana. Po-
znać można i po tym, z jaką pobożnością i sku-
pieniem odprawiał Mszę świętą i nabożeństwa, 
jak wiele się uśmiechał do ludzi. 

Dziękujemy Ci, księże Irku, za świadectwo 
twojego życia, na które mogliśmy patrzeć 
w Obornikach. Życzymy w nowym miejscu 
zdobycia nowych przyjaciół i zapewniamy 
o naszej pamięci modlitewnej.

Małgorzata Pawlak

Ksiądz Irek Pelka
To postać wielka
ciałem i duchem
i choć łasuchem
był dotąd – słusznie ;-)
lecz teraz już nie.
Schudł tak, że z boku
Nie ma widoku...
 
Ksiądz Pelka Irek
wpadł w pracy wirek
po nudzie Stanów
gdzie dwóch kapłanów
na wierzącego
i angielskiego
uczyć się trzeba,
po prostu gleba :-/ 
 

Po trzech miesiącach
bez blasku słońca
przychodzi dekret
i to nie sekret –
wprost z Ameryki
wpadł w Oborniki.
Co dalej – wiemy,
I szanujemy,
I żałujemy,
Czasem płaczemy :::-(
 
że ksiądz nas żegna
niech żal rozegna
wiara, że w niebie
znajdziemy siebie
A i w potrzebie
murem staniemy!
Obiecujemy!!! :-))))))

Dziękujemy księdzu irkowi!
z posługą kapłańską do kaplicy w Morzęcinie 
na niedzielną Mszę i pasterkę.

Propagował ideę Krucjaty Różańcowej za 
Ojczyznę – mówił o niej i pisał na łamach 
„Naszej Parafii”.

Przygotowywał wraz z młodzieżą dekoracje 
w kościele na Boże Narodzenie i na Wielkanoc.

Był opiekunem Kręgu Rodzin – była to dzia-
łalność, która dawała mu najwięcej satysfakcji 
i spełnienia i którą wspomina najmilej.
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Kronika 
parafialna 
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W sobotę 18 maja ministranci oraz schola 
parafii NSPJ wraz ze swoimi opiekunami ks. 
Ireneuszem Pelką i ks. Stanisławem Muchą 
uczestniczyli w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. 

 W niedzielę 19 maja w Uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego Akcja Katolicka zorganizowała o godz. 
16.00 nabożeństwo pod krzyżem na Grzybku.

Po Mszach św. wolontariusze prowadzili zbiór-
kę do puszek na wsparcie akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”, w ramach której wyjadą 
na Kresy, m.in. do Husiatyna, by tam pracować 
przy porządkowaniu polskich cmentarzy. Zebrano 
kwotę 619,21 zł. 

22 maja i 4 czerwca w budynku plebanii parafii 
NSPJ a następnie św. JTiAP odbyły się spotka-
nia organizacyjne festynu międzyparafialnego 
„Salwator”.

W czwartek 23 maja oraz 20 czerwca o godz. 
19.15 w Domu Katolickim odbyły się kolejne 
katechezy dorosłych w ramach „Wieczorów 
Nikodema”. Katechezy pt. „Czy Jezus z Nazaretu 
naprawdę był/jest Bogiem?” (cz. 2) oraz „Jezus 
z Nazaretu – prawdziwy Syn Boga czy zręczny uwo-
dziciel?” poprowadził ks. dr Roman Słupek SDS. 

W piątek 24 maja dzieci, które w tym roku 
po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, 
uczestniczyły wraz z rodzicami i ks. proboszczem 
w pielgrzymce na Jasną Górę.

W niedzielę 26 maja grupa mężczyzn z naszej 
parafii wraz z ks. Ireneuszem Pelką uczestniczyła 
w dorocznej pielgrzymce mężczyzn do Piekar 
Śląskich.

W czwartek 30 maja, w Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Pańskiej, po Mszy św. odpra-
wianej w kościele NSPJ o godz. 10.00 odbyła się 
procesja eucharystyczna do kościoła św. JTiAP. 
W kolejnych dniach trwała oktawa Bożego Ciała. 
Z tej racji po wieczornych Mszach św. odbywały 
się procesje eucharystyczne wokół kościołów, 
a w czwartek 6 czerwca na zakończenie oktawy 
odbyło się poświęcenie ziół i kwiatów.

W sobotę 1 czerwca kapłani odwiedzili chorych 
z posługą sakramentalną. O godz. 18.30 sprawo-

wana była Msza św. w intencji dzieci i rodziców 
z grupy Różańca Rodziców. 

W pierwszą niedzielę miesiąca 2 czerwca 
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. W ramach 
Roku Wiary Ojciec Święty o godz. 17.00 prze-
wodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej. 
Adoracja w kościele NSPJ trwała od godz. 16.00 
do 18.00. O godz. 17.00 jednoczyliśmy się wraz 
z Biskupami i następcą św. Piotra oraz wiernymi 
na całym świecie na modlitwie adoracji wokół 
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
W tym dniu przeżywaliśmy również Święto Dzięk-
czynienia. Przy tej okazji była prowadzona zbiórka 
do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej, 
podczas której zebrano 1300 zł. 

Parafialny Zespół Caritas w dniach od 2 do 3 
czerwca wydawał w Domu Katolickim artykuły 
spożywcze dla osób w trudnej sytuacji materialnej. 

W piątek 7 czerwca przeżywaliśmy odpust ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystą 
Mszę św. o godz. 18.30 odprawił, homilię wy-
głosił i procesję eucharystyczną wokół kościoła 
poprowadził neoprezbiter ks. Tomasz Koza SDS. 
Ks. Tomasz udzielił także prymicyjnego błogosła-
wieństwa. W uroczystościach odpustowych wzięli 
udział kapłani dekanatu prusickiego. Był to również 
pierwszy piątek miesiąca; z tej okazji można było od 
17.30 do 18.30 skorzystać z sakramentu spowiedzi.

W sobotę 8 czerwca młodzież, która w tym 
roku przyjęła sakrament bierzmowania, wraz z ks. 
Ireneuszem Pelką wzięła udział w pielgrzymce na 
Jasną Górę. 

Ofiary składane na tacę w niedzielę 9 czerwca 
na cele inwestycyjne w naszej parafii wyniosły 
4770 zł. Serdecznie za nie dziękujemy.

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

W dniach od 13 do 15 czerwca grupa lek-
torów i ministrantów ze swoim opiekunem ks. 
Ireneuszem Pelką uczestniczyła w Krakowie w VII 
Salwatoriańskim Turnieju Piłkarskim.

W piątek 21 czerwca odbyło się spotkanie 
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja; o godz. 
18.30 sprawowana była Msza św. w poleconych 
intencjach, po niej odmówiono różaniec.

OgłOszeniA  
pArAfii nspJ

Zmiany personalne

Decyzją Księdza Prowincjała Salwatorianów, 
z dniem 1 lipca naszą parafię opuszcza ks. Ireneusz 
Pelka, który podejmie funkcję wikariusza w parafii 
NSPJ w Krzyżu Wlkp. Na jego miejsce do naszej 
wspólnoty przybędzie ks. Przemysław Marszałek. 
Ks. Ireneuszowi będziemy mogli wyrazić nasze 
podziękowanie, a także złożyć życzenia imieninowe 
w piątek 28 czerwca podczas Mszy o godz. 18.30.

Podziękowania festynowe

Składamy serdeczne podziękowanie wszyst-
kim osobom i instytucjom, które pomogły w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu festynu parafialne-
go. Dziękujemy za osobiste zaangażowanie wielu 
osób, za ofiarowane fanty i ciasta, harcerzom 
i wolontariuszom za ich dyspozycyjność. Dzię-
kujemy Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz 
dyrekcji i pracownikom OSiR-u za udostępnienie 
miejsca oraz za udzieloną pomoc.

Modlitwa o uzdrowienie

W środę 26 czerwca o godz. 18.30 w kościele 
NSPJ zostanie odprawiona Msza św. oraz modli-
twa z intencją o uwolnienie i uzdrowienie, którą 
poprowadzi diecezjalny egzorcysta o. Andrzej 
Smołka.

Msza na zakończenie roku szkolnego

W piątek 28 czerwca zapraszamy na godz. 
9.00 na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego. 
Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 18.00.

Odwiedziny chorych

Najbliższe odwiedziny chorych z posługą 
sakramentalną odbędą się w ostatnią sobotę 
czerwca (29.06.) od godz. 9.00. 

Błogosławieństwo rocznych dzieci

W niedzielę 7 lipca podczas Mszy św. o godz. 
12.30 dzieciom, które obchodzą pierwszą rocz-
nicę urodzin i chrztu św., zostanie udzielone 
błogosławieństwo rocznych dzieci.

Akty wandalizmu

W ostatnich tygodniach przy budynku plebanii 
niemalże co tydzień miały miejsce akty wandali-
zmu, w których m.in. obrzucono plebanię jajkami, 
wybito szybę w samochodzie jednego z księży, 
drugi oblano farbą olejną, zniszczono część insta-
lacji automatu bramy wjazdowej na teren plebanii. 
Działania te miały charakter zaplanowany i zorga-
nizowany. Dzięki monitoringowi, który zostanie 
jeszcze rozszerzony, mamy nadzieję na wykrycie 
sprawców. Jednocześnie polecamy ich Bożemu 
miłosierdziu, prosząc o łaskę nawrócenia.

Strona parafii NSPJ

www.parafiaoborniki.sds.pl 

Błogosławieństwo prymicyjne Majówka na Grzybku

Ks. Tomasz Koza udziela błogosławieństwa prymi-
cyjnego w czasie odpustu w parafii NSPJ, 7 czerwca 
2013. Fot. Agnieszka Wrzesińska.

Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Grzybku 
w Zesłanie Ducha Świętego, 19 maja 2013. Fot. 
Barbara Wrzesińska.
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Sakrament Chrztu Œw.  
przyjêli:

Odeszli do Pana  
po wieczną nagrodę:

Parafia JTiAP
23. Tomasz Wróblewski, 19.05.2013 r.
24. Maria Wolska, 01.06.2013 r.
25. Julia Górecka, 01.06.2013 r.
26. Alicja Łukaszun, 08.06.2013 r.
27. Paweł Wala, 09.06.2013 r.
28.Dawid Wojcióch, 09.06.2013 r.
29. Antoni Laskowski, 09.06.2013 r.
30. Nicola Bożek, 16.06.2013 r.
Parafia NSPJ
17. Martyna Marciniak, 02.06.2013 r.
18. Hanna Janina Ożga, 02.06.2013 r.
19. Hanna Nowak, 02.06.2013 r.
20. Lidia Jagoda Krzysztofiak, 02.06.2013 r.
21. Adrian Maciej Kahl, 16.06.2013 r.

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia JTiAP
5. Łukasz Górecki i Monika Piotrowska, 

01.06.2013 r.
6.  Zbigniew Bryczkowski i Helena Bielska-

-Bryczkowska, 12.06.2013 r.
7.  Fabrizio Mancini i Anna Czajkowska, 

14.06.2013 r.
Parafia NSPJ
4. Jarosław Adam Zagożdżon i Magdalena 

Ługowska, 25.05.2013 r.
5.  Rafał Mieczysław Szyszko i Joanna Anna 

Puślecka, 01.06.2013 r.
6. Hubert Stanisław Koćwin i Agata Matylda 

Stoińska, 01.06.2013 r.
7.  Mirosław Henryk Bełkowski i Agnieszka 

Iwańczak, 15.06.2013 r.
8.  Michał Paweł Bartkowiak i Małgorzata 

Żyra, 15.06.2013 r.

Parafia JTiAP
21. Daniela Majrzak, l. 85, zm. 20.05.2013 r.
22. Irena Kostrubiec, l. 65, zm. 28.05.2013 r.
23. Witold Wieczorek, l. 69, zm. 05.06.2013 r.
24. Kazimiera Kowalczyk, l. 85, zm. 07.06.2013 r.
25. Stanisław Łojkuc, l. 91, zm. 12.06.2013 r.
26. Tadeusz Żurek, l. 73, zm. 11.06.2013 r.
Parafia NSPJ
24. Marianna Ciepłoch, l. 88, zm. 22.05.2013 r.
25. Roman Lubczyński, l. 76, zm. 03.06.2013 r.
26. Czesława Wiktoria Waszkiewicz, l. 101, zm. 

09.06.2013 r.
27. Paulina Sadłocha, l. 86, zm. 16.06.2013 r.

Kronika parafii JTiAP
9 maja obchodziliśmy uroczystość I Komunii 

Świętej w kościele parafialnym i w Golędzinowie. 
W tygodniu dzieci przychodziły w swoich strojach 
komunijnych na nabożeństwo majowe o godz. 
18.30, a po nim uczestniczyły we Mszy św. Był to 
dla nich tzw. Biały Tydzień, mający na celu pogłę-
bienie i utrwalenie ich zjednoczenia z Chrystusem 
Eucharystycznym.

20 maja przypadało święto NMP Matki Ko-
ścioła.

24 maja dzieci przeżywające Rocznicę I Ko-
munii Świętej przystąpiły do spowiedzi św. wraz 
ze swoimi rodzicami. Natomiast po mszy św. 
wieczornej odbyło się nabożeństwo adoracyjno-
-medytacyjne w duchu lectio divina – modlitwy 
słowem Bożym. 

26 maja podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 
9.30 przeżywaliśmy Rocznicę I Komunii Świętej. 

27 maja po mszy św. wieczornej odbyło się 
spotkanie Kręgu Biblijnego.

29 maja odbyła się próba dla dziewczynek 
sypiących kwiatki podczas procesji Bożego Ciała.

30 maja braliśmy udział w Uroczystości Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Pro-
cesja tradycyjnie była wspólna dla obydwu naszych 
parafii. Wyruszyła ona po Mszy św. o godz. 10.00 
z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, prze-
szła ulicami Wyszyńskiego, Dworcową i Trzebnicką 
i skończyła się przy naszym kościele. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, udekoro-
wali trasę procesji i wzięli udział w w uroczystości. 
W tym dniu procesji przewodniczył i kazania głosił 
ks. Tomasz Starużyk SDS z Wyższego Seminarium 
Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Tacę zbie-
rali alumni, była ona przeznaczona na potrzeby 
naszego Seminarium w Bagnie. 

Od 31 maja do 6 czerwca przeżywaliśmy 
oktawę Bożego Ciała. Po Mszach św. wieczornych 
i po nabożeństwach wyruszaliśmy w procesji 
eucharystycznej wokół naszego kościoła. 

31 maja odbyło się spotkanie organizacyjne 
dla uczestników pielgrzymki śladami błogosła-
wionego Jana Pawła II w dniach od 17 do 19 
czerwca 2013 r. 

1 czerwca po Mszy św. o 8.30 odbyło się nabo-
żeństwo pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego 
Serca NMP. W tym dniu odwiedziliśmy w domach 
naszych chorych z posługą sakramentalną.

2 czerwca w pierwszą niedzielę miesiąca po 
Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana tajemnic 
różańcowych. Po południu adorowaliśmy Najświęt-
szy Sakrament w duchowej łączności z papieżem 
Franciszkiem, który w tym dniu przewodniczył 
godzinnej Adoracji Eucharystycznej w Bazylice na 
Watykanie. 

4 czerwca był Świętem Dziękczynienia. W tym 
dniu ofiary do puszek na Świątynię Bożej Opatrz-
ności wyniosły 1648,81 zł. 4 czerwca odbyło się 
również spotkanie organizacyjne dotyczące festynu 
międzyparafialnego.

5 czerwca odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.

7 czerwca obchodziliśmy uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i zarazem I piątek 
miesiąca. W tym dniu podczas Mszy św. wieczornej 
nastąpiło uroczyste przyjęcie do Godziny Obecności 
sześciu nowych członków Straży Honorowej Serca 
Jezusowego. 

8 czerwca w liturgii przypadło wspomnienie 
Niepokalanego Serca NMP. Na Mszy św. o godz. 
19.00 przeżywaliśmy uroczystość prymicyjną ks. 
Tomasza Kozy SDS, który odbywał w naszej wspól-
nocie praktykę duszpasterską. Po Mszy św. ks. 
Tomasz udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.

9 czerwca taca na remont kościoła wyniosła 
6074 zł. Natomiast ofiary do puszek na dofinan-
sowanie wyjazdu dla naszej scholki i ministrantów 
wyniosły 1916 zł. Wszystkim składamy serdeczne 
Bóg zapłać.

10 czerwca po mszy św. wieczornej odbyło się 
spotkanie Kręgu Biblijnego.

13 czerwca w liturgiczną uroczystość św. Anto-
niego Padewskiego – Patrona naszej parafii przeży-
waliśmy odpust parafialny. Sumie odpustowej prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ks. Albert Poloczek SDS 
– przełożony wspólnoty salwatorianów z Wrocławia. 
Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, 
a po niej nastąpiło ucałowanie relikwii. 

14 czerwca odbyło się nabożeństwo fatimskie. 
Po Mszy św. nastąpiła procesja światła, a potem 
odmówiliśmy różaniec fatimski, zakończony Ape-
lem fatimskim. 

15 czerwca odbył się IV Festyn Międzypara-
fialny „Salwator”. Składamy serdeczne podzię-
kowanie wszystkim osobom i instytucjom, które 
pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
festynu parafialnego.

Także 15 czerwca członkowie Straży Hono-
rowej Serca Pana Jezusa uczestniczyli w ogól-
nopolskiej pielgrzymce Arcybractwa Straży 
Honorowej na Jasnej Górze.

16 czerwca swoje imieniny przeżywał ks. 
Superior Benon Hojeński SDS. O godz. 11.00 
była sprawowana Msza św. w jego intencji, 
podczas której życzenia złożyli przedstawiciele 
grup parafialnych. 

W dniach od 17 do 19 czerwca odbyła się 
pielgrzymka śladami bł. Jana Pawła II. Nawie-
dziliśmy Trzebinię, Wadowice, Bachledówkę, 
Zakopane. Ludźmierz, Kalwarię Zebrzydowską, 
Kraków i Czerną. 

22 czerwca scholka dziecięca i ministranci 
wyjechali na wycieczkę do Złotego Stoku.

Nabożeństwo fatimskie –13 lipca i 13 sierpnia 
– o godz. 19.00. 

Wrzesień – peregrynacja relikwii bł. Jose 
Sancheza del Rio, 15-letniego męczennika 
z Meksyku

Numer konta parafialnego, na które można 
wpłacać ofiary na remont naszego kościoła: ING 
Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 7497 0857 
Parafia Rzymskokatolicka św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego ul. Trzebnicka 35, 
55-120 Oborniki Śląskie 

Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia 
Rodzinnego w czwartki od 17.00 do 19.00. Tel. 
w godzinach dyżuru: 71 310 23 52. 
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Festyn międzyparafialny – 15.06.2013
(więcej zdjęć na stronie parafiaoborniki.sds.pl)

Domowe wypieki wydawały: Ewa 
Hydel-Ozimina, Alina Krzychała, 
Beata Wyrzykowska.

Cegielnia co roku cieszy się nie-
słabnącą popularnością.

Poloneza wodził kleryk Rafał 
Główczyński.

Czyja bańka większa?Obóz rycerski.

Strażacy chętnie dopomogli tym, którym brakowało deszczu. Czym się martwią? Ksiądz Irek zaraz przyjdzie!

Wręczenie Nagrody Głównej.


