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Słowo od proboszczów

Koniec wakacji i początek roku szkolnego 
to w życiu parafii moment, w którym 

tworzy się i zaczyna realizować program 
przygotowania do sakramentów, pracy kate-
chetycznej i formacyjnej. Przeżywając Rok 
Wiary, szukamy miejsc i sposobów głębsze-
go zrozumienia swojej wiary, jej pogłębienia, 
ale także przekazywania innym. Spotkania 
Ojca Świętego z młodzieżą podczas Świa-
towych Dni Młodzieży pokazały, jak ważna 
jest wspólna troska w budowaniu wiary we 
wspólnocie Kościoła. Nikt nie może czuć 
się z niej wyłączony. Modlitwa, sakramenty 
i pomoc innym to trzy elementy, które budują 
więź z Bogiem, które umacniają całą wspól-
notę, które pomagają wychodzić z przecięt-
ności do życia w chrześcijańskim entuzja-
zmie. Papież zaprasza każdego z osobna do 
pracy nad sobą i nad wspólnotą Kościoła. 
Modlitwa osobista i wspólnotowa, czytanie 
Pisma Świętego, częste przystępowanie 
do sakramentów, uczestnictwo w szkolnej 
katechezie, przygotowanie do sakramen-
tów, katecheza dorosłych, zaangażowanie 
w działalność Caritas, Akcji Katolickiej, 
liturgicznej służby ołtarza – to konkretne 
ścieżki chrześcijańskiego życia. Nie można 
ich traktować jak czegoś na kształt oferty 
duszpasterskiej– oferty, z której coś wybiorę, 
a z czegoś na razie nie skorzystam. Budowa-
nie wiary to ciężka praca, ale także wspaniała 
przygoda życia, w której przewodnikiem 

jest Chrystus, a celem szczęśliwe życie na 
zawsze z Bogiem. 

Przed nami październik, w którym zawie-
rzamy wraz z Papieżem Franciszkiem siebie 
i cały świat Bogu przez ręce Maryi Królowej 
Różańca Świętego. Niech ta prosta modlitwa 
będzie dla nas pomocą w pomnażaniu wiary 
i ukazywaniu jej piękna innym. Modlitwa 
różańcowa, odmawiana także w listopadzie 
za zmarłych, będzie nas podprowadzała do 
wydarzeń, które rozpoczną się za dziewięć 
tygodni. Tyle bowiem czasu pozostało do roz-
poczęcia Adwentu i rekolekcji adwentowych, 
które w tym roku będą połączone z bezpo-
średnim wprowadzeniem do peregrynacji 
Krzyża Wielkopiątkowego bł. Jana Pawła II. 
Ks. Abp Marian Gołębiewski rozpoczynając 
peregrynację w naszej archidiecezji pisał: 
„Wielu z nas zachowuje w sercu tę scenę, 
gdy bł. Jan Paweł II, w Wielki Piątek 2005 r., 
w czasie Drogi Krzyżowej, pozostając 
w swojej kaplicy, tulił w ramionach prosty, 
drewniany krzyż. Gest Papieża pozostał 
z nami jako symbol. Z jednej strony Papież 
złożył na nim swoje ludzkie cierpienie, utru-
dzenie i ból. Z drugiej zaś bezwarunkowo 
przyjął cierpienie, utrudzenie i ból, które 
wybór krzyża ze sobą przynosi. Po śmierci 
Papieża ten krzyż stał się symbolem jego 
pontyfikatu. Po beatyfikacji jest relikwią bł. 
Jana Pawła II”. Krzyż jest nie tylko symbolem 
naszej wiary, ale także znakiem nadziei, we 
wszystkich okolicznościach. Krzyż przypo-
mina o wielkiej miłości, jaką Bóg daje nam 
każdego dnia. Niech ten krzyż rozpoczyna 
i kończy każdy kolejny dzień naszego życia.

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Drodzy Parafianie!

Za nami czas urlopów i wakacyjnego wypo-
czynku. Rozpoczął się nowy rok szkolny 

i katechetyczny, a tym samym nowy czas naszej 
formacji duchowej i to zarówno w parafii, jak 
i w poszczególnych grup parafialnych.

Trwamy w Roku Wiary, który ma nas 
umocnić w wierze w Boga. W tym świętym 
czasie przeżywaliśmy peregrynację relikwii 
bł. José de Rio, młodego meksykańskiego 
męczennika za wiarę, który mimo tortur 
i cierpienia nie wyparł się Boga, ale wołał 
„Niech żyje Chrystus Król”. Wielu z nas w tej 
peregrynacji uczestniczyło. Wypraszaliśmy 
nie tylko potrzebne łaski, ale także prosiliśmy 
o silną wiarę i wielką miłość do Boga na wzór 
błogosławionego. Papież Franciszek wzywa 
nas do dawania świadectwa wierze na wzór 
męczenników i apostołów, którzy wobec za-
kazu głoszenia Ewangelii powiedzieli: „My 
nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli-
śmy i słyszeli”. Ich świadectwo, jak wskazuje 
papież, „skłania mnie do myślenia o naszej 
wierze. A jak jest z naszą wiarą? Czy jest moc-
na? Czy może czasami jest trochę słabowita, 
taka sobie? Kiedy przychodzą trudności, czy 
jesteśmy odważni jak Piotr, czy trochę letni?” 
Możemy dodać: czy jesteśmy odważni jak bł. 
José? W naszym kraju nie musimy umierać 
za wiarę. Ale musimy ją pokazywać naszym 
życiem, przykładem chrześcijańskiego życia 
opartego na Ewangelii. Szczególnie dzisiaj 

potrzeba świadków wiary! Bo świat żyje tak, 
jakby Bóg nie istniał, odrzuca Boga, Jego przy-
kazania, Jego Ewangelię Miłości. Z wielkim 
niepokojem słucham wypowiedzi rodziców, 
dla których ciężarem jest uczestniczenie we 
Mszy św. z własnym dzieckiem przygotowu-
jącym się do I Komunii Świętej. Z wielkim 
bólem serca patrzę na młodzież, która przestaje 
uczęszczać na lekcje religii, przystępować do 
sakramentów świętych, a dopiero co przyjęła 
sakrament bierzmowania. Rodzice zapomnieli, 
że są pierwszymi świadkami i nauczycielami 
wiary dla swoich dzieci. Młodzież zapomniała, 
że, przyjmując sakrament bierzmowania pra-
gnęła, „aby Duch Święty, którego otrzymamy 
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary 
i postępowania według jej zasad”. Zapomnie-
nie, a może niezrozumienie wypowiedzianego 
pragnienia? Tym wszystkim obojętnym i ozię-
błym na sprawy wiary i Boga pokażmy swoją 
modlitwą, uczestnictwem w sakramentach 
i przykładem życia, że warto ufać Bogu, bo 
On jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. W prze-
żywanym Roku Wiary, prośmy Chrystusa jak 
apostołowie: „Panie, przymnóż nam wiary!”. 
Zachęcam do włączenia się w działalność 
grup parafialnych i licznych inicjatyw duszpa-
sterskich, abyśmy byli „solą ziemi i światłem 
świata” dla tych, którzy żyją wokół nas. 

Pragnę zakończyć modlitwą, którą zapro-
ponował nam do codziennego odmawiania 
papież Franciszek: „Panie, dziękuję Ci za wiarę. 
Strzeż mojej wiary, spraw, aby wzrastała. Aby 
moja wiara była silna, odważna. I pomagaj mi 
w chwilach, kiedy jak Piotr i Jan muszę mówić 
o niej publicznie. Obdarz mnie odwagą”.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Słowo na dziś
Słowo Boże

Tajemnica życia człowieka wierzącego nie 
kryje się w oglądaniu cudów. Wiara rodzi 

się ze słuchania słowa Bożego i wprowadzania 
go w życie. Bogacz z Ewangelii codziennie 
widział schorowanego biednego Łazarza 
przed bramą swego domu, ale nigdy nie do-
strzegł w nim człowieka, który zasługuje na 
miłosierdzie, na dobroć. Dlaczego? Ten rodzaj 
ślepoty wewnętrznej powstaje z odrzucenia 
i niesłuchania Słowa Bożego. Człowiek , który 
nie pozwala, aby słowo Boże kształtowało 
jego życie, jego sposób patrzenia na bliźnich 
i na świat, pozostaje ślepy na życie i nie 
może poznać prawdy, tajemnicy wiary, nie 
rozumie nic z tego, co dzieje się wokół niego. 
Współczesny człowiek czasem zachowuje się 
podobnie jak ten bogacz – obojętnieje lub to-

(Łk 16, 19-31)

leruje poglądy, które zabijają życie człowieka, 
które sprowadzają do pustki i niemoralności 
człowieczeństwa, co prowadzi do negowania 
wszystkich wartości wypływających z Ewan-
gelii. Nie słucha nauki Kościoła, którą głoszą 
papieże, biskupi, kapłani. To dlatego ostatnie 
zdanie dzisiejszej Ewangelii jest tak radykalne.

Modlitwa
Panie Boże, daj mi wielką pokorę, której 

czasem mi brak. Potrzebuję jej aby kształ-
tować się przez Twoje Słowo. Potrzeba mi 
odwagi , abym widział świat tak, jak Ty 
go widzisz i aby Twój Kościół był dla mnie 
drogą prowadzącą do zbawienia.

ks. Włodzimierz Szydłowski

W codziennym zabieganiu, pracy i uczest-
niczeniu w tym, czym żyje świat, dla 

większości z nas niepostrzeżenie przeminął 
dzień 14 września, w którym Kościół katolicki 
zgodnie z kalendarzem liturgicznym obchodzi 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

 Dlaczego narzędzie okrutnej kaźni do-
czekało się tak wielkiego uhonorowania? Bez 
Krzyża Chrystusowego nie byłoby zbawienia. 
Bóg nie był obojętny wobec naszych grze-
chów. Posłał do ludzi Swojego Syna, który 
wziął ludzkie grzechy na siebie i umarł za nas, 
ludzi, jak najgorszy łotr, bluźnierca i zdrajca, 
sam będąc bez winy. I nie wołał z krzyża: 
Dlaczego mnie zabijacie? Milczał, poddając 
się pokornie wyrokowi śmierci. Zrobił to 
z woli Boga Ojca. 

Jezus, Bóg-Człowiek, objawił światu praw-
dziwą Bożą ekonomię zbawienia. Ukazał, jak 
można przerwać błędne koło zła w świecie 
– wziął całe zło człowieka na Siebie. Nie był 
to jednak Jego koniec. Umarł, ale po trzech 
dniach zmartwychwstał i daje nam, którzy 
wierzymy w Jego imię, Swojego Ducha – 
Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Każdy, kto w to wielkie wydarzenie uwierzy 
i przyjmie Ducha Świętego, jest w stanie 
wziąć swój krzyż i iść przez życie, naśladując 
Chrystusa. Jest to Dobra Nowina, która winna 
często docierać do mnie, do każdego z nas. 
Każdy chrześcijanin winien nią żyć na co 
dzień i samemu głosić ją innym.

Jak Duch Święty się objawia w człowieku? 
Poprzez wiarę, poprzez znaki wiary widzia-
ne przez innych. Znakami wiary są jedność 
i miłość w wymiarze krzyża. Miłość, która 

kosztuje, która boli. To na przykład miłość 
do mojego nieprzyjaciela bijącego mnie 
w przysłowiowy policzek, do szefa w pracy, 
który mnie wykorzystuje, nie dając właści-
wego wynagrodzenia, do niewiernej żony, 
niewiernego męża lub dziecka raniącego mnie 
swoim niedobrym zachowaniem... Czy tak 
naprawdę dostrzegam i podejmuję dzisiaj swój 
krzyż? Czy miłując (przebaczając), potrafię 
udźwignąć swój krzyż? Czy po przyjęciu 
chrztu św. już jako dorosły uświadomiłem 
sobie obecność we mnie Ducha Świętego, 
uzdalniającego mnie do miłości w wymiarze 
krzyża, do życia znakami wiary? 

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.  Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 10,38-39)

Krzyż w Obornikach Śl. przy ul. Wrocławskiej.  
Fot. ks. Włodzimierz Szydłowski.

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.

L.dz. KWEP-15/13

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP 

w sprawie przygotowania do sakramentów

1.  W  związku  z  rozpoczynającym  się  rokiem  szkolnym  Komisja  Wychowania 

Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia 

sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz 

bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie 

lekcji religii w szkole.

2.  Wynika z  tego jednoznacznie,  że uczestnictwo w zajęciach z etyki  nie spełnia  w 

żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i 

nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich 

przyjęcia.

W imieniu Komisji

bp Marek Mendyk

Przewodniczący 
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Świadomość Krzyża w życiu chrześcijanina
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Obserwując codzienne życie wielu 
ochrzczonych zauważamy, że wyraźnie 
ono odbiega od zasad chrześcijańskich. Dla 
wielu życie chrześcijańskie to zniewolenie, 
tortura lub wypełnianie tylko „pobożnych 
uczynków”. Większość tak naprawdę nie 
uczestniczy w życiu Kościoła, w życiu 
wspólnoty. Dlatego coraz częściej słyszy 
się o potrzebie nowej ewangelizacji ludzi 
ochrzczonych. Chcąc zwrócić uwagę na 
istotę naszej wiary, papież ogłosił w Ko-
ściele rok liturgiczny 2013 Rokiem Wiary. 
W Kościele coraz częściej słyszymy głosze-
nie kerygmatu, czyli powraca się do pier-
wotnego przepowiadania Dobrej Nowiny. 
Coraz częściej słyszy się o potrzebie prze-
życia przez ochrzczonych katechumenatu, 
tj. okresu odkrywania na nowo wartości 
chrztu św., który uzdalnia do życia Słowem 
Bożym i liturgią we wspólnocie braci. Bez 
owocnego przeżycia tego czasu nikt nie 
jest zdolny żyć wiarą żywą, nie jest zdolny 
odkryć swojego krzyża i udźwignąć go. 

Dlatego uważam, że krzyż w moim życiu, 
życiu każdego chrześcijanina, jest Krzyżem 
Chwalebnym. O tym przypomina Święto 
Podwyższenia Krzyża, o tym przypomi-
nają krzyże stawiane tam, gdzie dotarło 
chrześcijaństwo. Tam, gdzie rozwinęła się 
cywilizacja łacińska, cywilizacja życia.

Zbliża się październik, miesiąc po-
święcony Matce Bożej Różańcowej, która 
wytrwała przy krzyżu Jezusa do końca. 
Będę zawsze pamiętał o krzyżu, szczegól-
nie w czasie odmawiania Części Bolesnej 
Różańca Świętego. W jesienne wieczory 
będę prosić Matkę Bożą o wsparcie w dźwi-
ganiu własnego krzyża. Własny krzyż, 
przyjmowany z pokorą, umacnia moją 
wiarę i uzdalnia do trwania we wspólnocie 
Kościoła świętego.

Zbigniew Stachurski 

Krzyż w Piekarach. Fot. ks. Włodzimierz Szydłowski

W dniach od 17 do 19 czerwca 2013 roku, 
w Roku Wiary, uczestniczyłam w pielgrzymce 
śladami błogosławionego Jana Pawła II. Wy-
jazd ten zorganizował ks. Jacek Wawrzyniak. 

odprawiona Msza św. Ważnymi wydarze-
niami związanymi z tym miejscem były 
niewątpliwie koronacja  cudownej figurki 
koronami papieskimi przez Prymasa Stefana 

Śladami Jana Pawła II
Prezentujemy na łamach niniejszego 

numeru „NP” krzyże przydrożne, które są 
umiejscowione na terenie naszych parafii. 
Jest ich całkiem sporo. Każdy krzyż został 
przez kogoś postawiony, każdym ktoś się 
opiekuje. Chcielibyśmy pozbierać te historie 
i udostępnić je szerszemu gronu naszych 
czytelników. Dlatego serdecznie zachęcamy 
wszystkich, którzy są w posiadaniu odpo-
wiednich informacji, do podzielenia się nimi 
w postaci krótszych lub dłuższych tekstów. 
Prosimy także o nadsyłanie zdjęć związanych 
z krzyżami – tych starszych i tych nowszych. 
Będziemy je publikować na łamach „NP” 
w kolejnych miesiącach.

Nasze krzyże

W bieżącym numerze zamieszczamy 
krótką informację o krzyżu w Golędzinowie, 
w następnym planujemy kilka słów o krzy-
żu na Grzybku. Nie zwlekaj – napisz i ty 
o swoim krzyżu. Materiały prosimy nadsyłać 
na adres: graphito@wp.pl lub przekazać 
któremuś z księży.

Małgorzata Pawlak

Pierwszym miejscem, które odwiedzi-
liśmy, było Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej w Trzebini. 14 września nadano 
mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Opiekują 
się nim księża salwatorianie. Od maja do 
września, w każdą sobotę po 13 dniu mie-
siąca odbywają się tam czuwania fatimskie. 
Kolejnym punktem były Wadowice, gdzie 
zwiedziliśmy miejsca związane z bł. Janem 
Pawłem II, m. in. kościół pw. Ofiarowania 
Najświętszej Panny Maryi z chrzcielnicą, 
w której Karol Wojtyła został ochrzczony, 
oraz wadowicki rynek. Około południa po-
jawiliśmy się w Bachledówce. Tym miejscem 
zajmują się ojcowie paulini. Swego czasu 
było to miejsce spotkań Kardynała Karola 
Wojtyły i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Następnie dotarliśmy do Zakopanego, gdzie 
zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. 

Kolejnego dnia udaliśmy się do sanktu-
arium Matki Bożej Ludźmierskiej Gaździ-
ny Podhala w Ludźmierzu, gdzie została 

Wyszyńskiego i Biskupa Karola Wojtyłę 
oraz dwie pielgrzymki Papieża Jana Pawła 
II. W podzięce Ojcu Świętemu za modlitwę 
różańcową wzniesiony został tam Ogród 
Różańcowy. Następnie dojechaliśmy do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie na kalwa-
ryjskich dróżkach rozważaliśmy drogę krzy-
żową Pana Jezusa. Wieczorem dotarliśmy do 
Krakowa-Łagiewnik. 

Ostatniego dnia odbyła się Msza św. w ka-
plicy klasztornej Sióstr Miłosierdzia Bożego, 
następnie zwiedziliśmy Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia. Z Krakowa pojechaliśmy 
do Czernej k. Krzeszowic, gdzie znajduje 
się Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. 
Po południu udaliśmy się w drogę powrotną 
do Obornik Śląskich. 

Zwiedziliśmy kilka miejscowości, poznali-
śmy ludzi związanych z tymi pięknymi miej-
scami. Nie zabrakło nam czasu na modlitwę 
i skupienie. Jesteśmy wdzięczni ks. Jackowi za 
zorganizowanie tak wspaniałej pielgrzymki.

Uczestniczka 
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Wsłuchując się w kolejne fragmenty 
naszego chrześcijańskiego wyznania 

wiary, warto w nich zobaczyć nie tylko suchą 
treść powtarzaną mniej lub bardziej regular-
nie, ale przede wszystkim realizm tych słów; 
to, że dotykają one bardzo konkretnie naszego 
życia. Słowem-kluczem tego fragmentu jest 
słowo „zbawienie”. On przyszedł dla naszego 
zbawienia. Co kryje się za tym słowem? 

Dobrze je zrozumiemy, gdy wyjdziemy od 
prawdy o naszej ludzkiej kondycji. Człowiek 
jest stworzeniem; koroną stworzenia, ale 
w swej istocie kruchą, zmienną, przemijającą, 
doświadczającej swojej ograniczoności. W na-
szym życiu doświadczamy trzech rzeczy-
wistości, które nam o tym bardzo wyraźnie 
przypominają. 

Pierwszą z nich jest nasz grzech. Wobec 
pragnienia wzrastania w dobrym, drogi 
pokuty i nawrócenia, dobrych postanowień, 
doświadczamy jednak też własnej niemocy 
wobec siły grzechu. Przy odrobinie uczciwo-
ści łatwo odnajdujemy się w doświadczeniu, 
które z takim realizmem zapisał św. Paweł 
w liście do Rzymian: „łatwo przychodzi mi 
chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie 
czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię 
zło, którego nie chcę” (Rz 7,18-19). 

Druga rzeczywistością, która jest wpisana 
w ludzką kondycję, jest cierpienie. W wielu 
wymiarach potrafimy je pokonać, uśmie-
rzyć, sprawić, by nie zabijało radości życia. 
Wspieramy się, gdy widzimy cierpiących; 
nie chcemy przechodzić obojętnie wobec 
ich cierpienia. Nigdy jednak nie zniknie ono 
z horyzontu naszego ziemskiego życia. 

Trzecią rzeczywistością, którą trzeba tu 

przywołać jest śmierć. Jej obecność, wpisana 
w naszą ludzką kondycję, wzbudza najwięcej 
emocji. Bez względu na to, czy ignorowana 
i traktowana tak, jakby jej nie było, czy 
też przyjmowana z grozą i lękiem, stanowi 
zwieńczenie każdego ludzkiego życia. Przy 
olbrzymim postępie technologicznym i me-
dycznym stajemy jednak bezradni wobec 
jej potęgi.

Te trzy elementy, doskwierające nam, 
a nieraz boleśnie doświadczające, motywują 
do pytania o możliwość wybawienia z ich 
mocy. Każdy z nas chyba czuje wewnętrzną 
niezgodę na ich obecność i pragnienie wy-
zwolenia się z spod ich działania. Z drugiej 

Po coś przyszedł, Panie?
Wierzę w Jezusa Chrystusa… 

On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba…
(Kazanie wygłoszone w ramach obchodów Roku Wiary, Oborniki Śl., 19 maja 2013)

jednak strony, opierając się wyłącznie na 
naszych ludzkich siłach, stajemy bezradni 
wobec grzechu, cierpienia i śmierci. Chcąc 
się wyzwolić z ich niszczycielskiego dzia-
łania potrzebujemy jakiejś mocy „z góry”, 
potrzebujemy Zbawiciela, który nas od tego 
wyzwoli, uwolni… zbawi. 

Jak wyznajemy w naszym Credo, przyj-
ście Jezusa Chrystusa, jest motywowane 
pragnieniem naszego zbawienia, wyzwolenia 
nas z mocy grzechu, cierpienia i śmierci. Po 
to Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas od 
tego wszystkiego uwolnić. Pięknie wyrażają 
to słowa Jezusa wypowiedziane w czasie 
jego nocnej rozmowy z Nikodemem: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat 
został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17). 

Krzyż w Ciecholowicach. Fot. Barbara Wrzesińska.Krzyż w Borkowicach. Fot. ks. Włodzimierz Szydłowski.

Zstępując z nieba, Bóg dotknął całej 
naszej ludzkiej rzeczywistości w nowy 
i najdoskonalszy sposób. Wszedł w nasze 
doświadczenie kruchości ludzkiej natury. 
Był do nas podobny we wszystkim oprócz 
grzechu. Wziął na siebie cały ciężar tego, co 
przygniata ludzkość, każdego z nas. Wyzwo-
lił nas z grzechu, cierpienia i śmierci.

Ale przecież, może ktoś powiedzieć, za-
równo grzech, jak i cierpienie oraz śmierć na-
dal są obecne w naszym życiu. Czy przyjście 
Syna Bożego rzeczywiście odmieniło naszą 
sytuację, czy nas wyzwoliło, zbawiło? Jego 
przyjście rzeczywiście nie wymazało z na-
szego życia tych uwierających elementów, ale 
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie spra-
wiły, że możemy z wiarą przyjąć, że ostat-
nie słowo nie należy już do mocy grzechu, 
cierpienia i śmierci. Ostatnie słowo należy 
do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 
Z Nim zjednoczeni stajemy się zwycięzcami 
mocy grzechu, cierpienia i śmierci. 

Iluż ludziom wierzącym w tę prawdę 
świadomość tego pozwoliła się wyzwolić 
z kajdan grzechu, nieraz uwierających 
przez długie lata. Iluż ludziom wierzącym 
w moc Zbawiciela łatwiej było godnie zno-
sić cierpienie, nieraz przez długie lata. Iluż 
ludziom świadomość, że Chrystus przez 
swoje zmartwychwstanie zwyciężył moce 
śmierci, pozwoliła umierać z nadzieją, a nie 
z porażającym lękiem. 

Jezus Chrystus, żyjący wśród nas, w swo-
im Kościele, pozostaje dziś i na zawsze 
naszym Zbawicielem. Jego zbawiająca moc 
dostępna jest nam każdego dnia. Nam po-
zostaje z wiarą przyjść do Niego z tym, od 
czego pragniemy zostać wyzwoleni. Nazwać 
tak konkretnie to, co wyrażamy w słowach 
modlitwy Ojcze nasz, gdy prosimy: „ale nas 
zbaw ode złego”. Od czego dziś pragnę, by 
Pan mnie wyzwolił?

Ks. Roman Słupek SDS
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Kilka słów na temat „Cristiady”

Po projekcji wyszliśmy z sali bez słowa 
komentarza. Film robi ogromne wraże-

nie, choć nie za sprawą wartkiej akcji czy 
dobrej reżyserii. Mój dziesięcioletni syn ujął 
to krótko: ten film pokazuje prawdę. 

Bohaterowie nie są jednowymiarowi. 
Przeżycia niektórych z nich przypominają 
spór Rodriga Mendozy z ojcem Gabrielem 
z filmu „Misja”, dylemat: walczyć z bronią 
w ręku czy nie walczyć. Wśród samych 
cristeros – czyli tych, którzy wybrali walkę 
– też próżno szukać jednomyślności, choć 
walczą o wspólną i słuszną sprawę. Nie są 

gloryfikowani. Bywają skłonni do gniewu 
i okrucieństwa. Wielu z nich na swój własny 
sposób dojrzewa do wiary i poświęcenia – 
Victoriano Ramirez, ksiądz Vega, a przede 
wszystkim generał Enrique Gorosieta.

Najbardziej przejmująca jest historia 
Josè Sancheza del Rio. To Mauricio Kuri 
– odtwórca roli Josè – powinien być wyróż-
niony na plakacie, a nie gwiazdy filmowe, 
choćby i nominowane do Oscara. Wesoły 
łobuziak Josè raczej nie należy do tych, co 
w niemowlęctwie nie pijali mleczka w piątki 
i od kołyski byli pobożni. Okazuje się jed-

Panie Jezu Chryste, który natchnąłeś serce 
błogosławionego José do mężnego wyzna-
wania wiary, przez wstawiennictwo tego 
młodego, meksykańskiego męczennika, 
zawierzam ci dziś serce i drogę mojego 
życia. Proszę Cię, Panie, o dar odwagi 
i męstwa w dawaniu świadectwa swojej 

wiary. Spraw, bym jak bł. José potrafił mą-
drze i zgodnie z Twoją wolą iść przez życie, 
niosąc światu i ludziom prawdę o Twoim 
królowaniu i Twojej miłości do człowieka. 

Przez Serce Niepokalanej, z wiarą wyznaję: 
Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!

Modlitwa  
przez wstawiennictwo  

bł. José del Rio

W dniach od 12 do 15 września prze-
żywaliśmy peregrynację relikwii bł. 

José del Rio, meksykańskiego męczennika 
za wiarę. José Sánchez del Río był jednym 
z najmłodszych Cristeros – grupy katolickich 
kontrrewolucjonistów z Meksyku. Został za-
mordowany w wieku czternastu lat. W dniu 
wykonania kary śmierci przecięto mu skórę 
na stopach i zmuszono go, by krwawiąc 

doszedł na cmentarz. Kazano mu stanąć nad 
fosą, gdzie miało upaść jego ciało. Pchnięto 
go nożem i ponownie zażądano wyrzeczenia 
się wiary. José krzyknął: „Viva Cristo Rey!” 
(Niech żyje Chrystus Król!) i poprosił, by 
go rozstrzelano. Kapitan, zdenerwowany 
odwagą i zachowaniem chłopca, zastrzelił go 
z własnego pistoletu. Przewróciwszy się, José 
zakreślił własną krwią znak krzyża na ziemi 
i umarł. Tę postać przestawia film „Cristiada”, 
który mogliśmy oglądać w naszym Ośrodku 
Kultury 7 i 8 września br. 

Uroczyste wprowadzenie relikwii nastąpi-
ło podczas Mszy św. o godz. 19.00, ze śpiewem 
pieśni „ Witaj święty męczenniku, coś za 
wiarę życie dał i wśród srogich mąk bez liku 
przy Chrystusie wiernie stał…”. Następnie 
ks. proboszcz przywitał relikwie słowami: 
„Błogosławiony José, z wielką nadzieją i Bożą 
radością w sercu, witamy cię w naszej parafii, 
w znaku twoich relikwii. Wpatrzeni w twoje 

niezwykłe świadectwo 
życia i wiary, ukoro-
nowane męczeńską 
śmiercią, pragniemy 
przez te cztery dni – 
idąc twoimi śladami – 
trwać przy Sercu Jezu-
sa i przy Niepokalanym 
Sercu Maryi. Pragnie-
my też powierzyć two-
jemu wstawiennictwu 
naszą parafię, nasze 
rodziny, nasze dzieci 
i naszą młodzież. Wy-
praszaj nam u Boga 
silną wiarę i miłość do 
Chrystusa Pana i Jego 
Niepokalanej Matki. 
Błogosławiony José, 
najmniejszy żołnierzu 
Chrystusa, zachowaj 
nas, pozostających tu 

na ziemi, w zdrowiu i sile, abyśmy umieli męż-
nie znosić przeciwności i wiernie trwać przy 
Chrystusie do samego końca. Miej nas w swej 
opiece, oręduj u Pana za nami wszystkimi, 
którzyśmy zawierzyli Chrystusowi. Viva Cri-
sto Rey!. Niech żyje Chrystus Król!”. Licznie 
zebrani wierni odśpiewali hymn „Chrystus 
Królem”. Msza św. zakończyła się błogosła-
wieństwem relikwiami i ich ucałowaniem 
przez wiernych. Po Mszy św. młodzież wraz 
z ks. Włodzimierzem prowadziła czuwanie 
modlitewne, zakończone Apelem Maryjnym. 

W piątek przed południem aż do godz. 
15.00 kościół nawiedzali dzieci i młodzież ze 
swoimi katechetami i nauczycielami. Każda 
grupa wysłuchała krótkiego kazania o błogo-
sławionym, po czym miała miejsce wspólna 
modlitwa i ucałowanie relikwii. Wieczorem 
modliliśmy się do dobrego Boga podczas na-
bożeństwa fatimskiego przez wstawiennictwo 
Matki Bożej Fatimskiej i bł. José. 

W sobotę na Mszy św. wieczornej zebrały 
się licznie małżeństwa i rodziny, aby modlić 
się za wstawiennictwem bł. José o Boże 
błogosławieństwo oraz silną wiarę i głęboką 
miłość do Boga. Po Mszy św. ks. Michał prze-
prowadził nabożeństwo za wstawiennictwem 
bł. José, po czym każda rodzina i małżeństwo 
oraz osoby samotne podchodziły po błogosła-
wieństwo relikwiami. 

W niedzielę po każdej Mszy św. modlili-
śmy się za wstawiennictwem bł. José. A po 
błogosławieństwie nastąpiło ucałowanie reli-
kwii. Uroczyste pożegnanie miało miejsce po 
mszy św. wieczornej. Każdy otrzymał obrazek 
bł. José z modlitwą.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Peregrynacja relikwii  
błogosławionego José del Rio
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Urodziłem się 17 sierpnia 1984 roku w Za-
wierciu w województwie śląskim. Pochodzę 

z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu 
(archidiec. częstochowska). Edukację rozpoczą-
łem w 1991 roku od tzw. „zerówki” w SP nr 9 
im. Marii Dąbrowskiej. W 1992 roku przyjąłem I 
Komunię Świętą i od tego momentu rozpocząłem 
swoją przygodę ministrancką, która trwała 13 lat. 
Od 1999 roku uczęszczałem do LO. W roku 2006 
zostałem przyjęty do postulatu Księży Salwato-
rianów w Trzebini. W roku 2007 rozpocząłem 
roczny nowicjat w Bagnie, który zakończył się 
przyjęciem habitu Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela i złożeniem pierwszej profesji zakonnej 
8 września 2008 r. 

Ponieważ miałem już ukończone dwa lat 
filozofii, studia seminaryjne rozpocząłem od 
trzeciego roku. 30 maja 2011 r. obroniłem pracę 
magisterską z historii Kościoła na PWT we 
Wrocławiu. 

Ks. Przemysław Marszałek SDS

 nowi doszpasterze

8 września 2011 roku, złożyłem wieczystą 
profesje zakonną. 26 listopada 2011 r. nato-
miast przyjąłem święcenia diakonatu z rąk JE 
ks. bp. Edwarda Janiaka w sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 26 maja 2013 
roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Trzebini z rąk nuncjusza apostolskiego 
w Polsce abpa Celestino Migliore przyjąłem 
święcenia prezbiteratu. 

Pierwszy dekret kierował mnie do sank-
tuarium Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzozdowcach na Ukrainie (archidiecezja 
lwowska). Po półrocznym pobycie wróciłem do 
Polski, gdzie rozpocząłem pracę duszpasterską 
w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Zbawiciela w Warszawie. 

Z dniem 1 lipca 2013 roku zostały mi po-
wierzone obowiązki wikariusza i katechety 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Obornikach Śląskich. 

Krzyż w Wilczynie. Fot. ks. Włodzimierz Szydłowski Krzyż w Nowosielcach. Fot. Barbara Wrzesińska.

nak „odważniejszym od większości z nas” 
i w końcu ponosi męczeńską śmierć. Moment, 
gdy stoi nad wykopanym grobem, twarzą 
w twarz z cierpiącą matką, nakłaniany do 
wyrzeczenia się Chrystusa, jest najlepszą 
ilustracją Ewangelii o „nienawiści” wobec 
swoich bliskich. Josè wybiera Chrystusa, 
a matka, choć cierpi wspólnie z nim, po-
chwala jego decyzję.

Nie podejmę się oceny gry aktorskiej, 
scenariusza, scenografii itp. rzeczy, o których 
zwykle się mówi po obejrzeniu jakiegoś 
filmu. Męczeństwo Josè jest faktem. Nie 
umniejszę jego heroizmu stwierdzając, że ta-
kich historii było i jest wiele. Również dzisiaj 
w wielu miejscach na świecie chrześcijanie 
cierpią i giną za wiarę. Wielu przebywa 
w więzieniach, jak Asia Bibi, wielu już „bieg 
ukończyło i wiary ustrzegło”. Świadomość 
tego nie pozwala mi obejrzeć „Cristiady” jak 
zwykłego filmu i dyskutować nad obsadą, 
reżyserią itp. „Cristiada” to wstrząsające 
– głównie za sprawą postaci Josè del Rio – 
świadectwo heroicznej wiary.

Aldona Dudek

Peregrynacja relikwii bł. Josè del Rio  
w parafii NSPJ, 11 września 2013, kościół NSPJ.
Fot. Barbara Wrzesińska.

Urodziłem się na Łotwie. Obecnie mój 
dom rodzinny znajduje się na Białorusi. 

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiłem 
do zakonu salwatorianów. Przez siedem lat 
studiowałem w seminarium w Bagnie. 

W 2012 roku przyjąłem święcenia kapłań-
skie. Po nich zostałem skierowany do pracy 
duszpasterskiej na Białoruś, do liczącego 
450 tysięcy mieszkańców miasta Witebsk, 
parafii pw. Ducha Świętego. Po roku owocnej 
pracy duszpasterskiej w Witebsku decyzją 
Prowincjała Polskiej Prowincji Salwatoria-
nów zostałem skierowany do parafii pw. Św. 
Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach 
Śląskich. 

Ks. Włodzimierz 
Szydłowski SDS

Krzyż w Kowalach. Fot. ks. Włodzimierz Szydłowski
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Krzyż w Golędzinowie.  
Fot. ks. Wodzimierz Szydłowski.

Drewniany krzyż na skrzyżowaniu ulic 
Obornickiej i Kolejowej stał tam „od 

zawsze”. Najstarsi mieszkańcy pamiętają go 
ze swojego najwcześniejszego dzieciństwa. 
W dawnych latach pod krzyżem regularnie 

odbywały się nabożeństwa majowe. Powyżej 
zdjęcie wiernych wykonane pod krzyżem 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
po nabożeństwie majowym. Krzyżem opie-
kowały się na przestrzeni lat różne osoby, 
m.in. pani Tabor, pani Krajewska oraz pani 
Jacyszyn. 

15 października 1997 roku zniszczony 
i powyginany krzyż drewniany, przywią-
zany do drzewa sznurkiem, został zastą-
piony solidnym krzyżem kamiennym, 
ufundowanym przez pana Jana Pańków. 
Krzyż został wykonany w zakładzie ka-
mieniarskim Krzysztofa Posiadały w Ple-
szewie. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz 
Franciszek Jadamus w Święto Chrystusa 
Króla (w listopadzie 1997 roku). Od tamtego 
czasu krzyżem opiekuje się rodzina Pańków, 
przede wszystkim Jan Panków oraz jego 
córka Jolanta Drapała.

Małgorzata Pawlak

Po nabożeństwie majowym pod krzyżem 
w Golędzinowie, pierwsza połowa lat 
sześćdziesiątych. W środku ks. Grabek. 
Fot. ze zbiorów Józefy Pańków.

Szkaplerz został dany przez Maryję jako 
znak szczególnej matczynej opieki. Stało 

się to w 1251 r. w Aylesford w Cambridge 
w Anglii. Matka Boża ukazała się wtedy 
generałowi zakonu karmelitów Szymonowi 
Stockowi, który modlił się do Niej w nocy 

Szkaplerz święty
 Obietnice szkaplerza mówią między 

innymi: „Kto umrze odziany szkaplerzem 
świętym, nie zostanie potępiony”. Noszący 
szkaplerz zapewnia sobie ponadto szczególną 
pomoc w godzinie śmierci, a każdy, kto go 
pobożnie nosi i zachowuje czystość według 
stanu, zostanie wyprowadzony z czyść-

ca osobiście przez Matkę Bożą 
w pierwszą sobotę po swej śmierci.

Do grona osób noszących szka-
plerz dołączyło ponad 100 osób, 
którym we wspomnienie Matki 
Bożej z Góry Karmel w naszym 
kościele nałożono szkaplerz świę-
ty. Tym samym powstała nowa 
grupa modlitewna – Rodzina Szka-
plerzna. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Krzyż w Siemianicach. Fot. Barbara Wrzesińska.

Krzyż w Golędzinowie

z 15 na 16 lipca, prosząc, aby nie pozwoliła 
na kasatę poświęconego Jej zakonu. Maryja, 
wskazując na szkaplerz, powiedziała: „To 
będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich 
karmelitów: kto w nim umrze, nie zazna 
ognia piekielnego”.

Szkaplerz ma dwie formy. Pierwszą – pier-
wotną, z materiału, którą mnisi zakładali na 
habit. Składa się ona z dwóch małych pro-
stokątów związanych dwiema tasiemkami. 
Może być na nich wyciśnięty wizerunek 
Matki Bożej Szkaplerznej z jednej strony 
i Serca Pana Jezusa z drugiej. Taki szkaplerz 
nosi się w ten sposób, że jedna część leży na 
piersiach, a druga – na plecach. Drugą formę 
szkaplerza zatwierdził sto lat temu Pius X. 
Jest to medalik z takim samym reliefem, jak 
na tkaninie, noszony na szyi. Może być zro-
biony ze zwykłego metalu, złota lub srebra.  
Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą 
wartość duchową. 
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W poniedziałek 24 czerwca w budynku plebanii 

odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. 

W czwartek 26 września o godz. 19.15 w Domu 
Katolickim odbyła się kolejna katecheza dorosłych 
w ramach „Wieczorów Nikodema”. Katechezę pt. 
„Jezus z Nazaretu – prawdziwy Syn Boga czy 
zręczny uwodziciel?” poprowadził ks. dr Roman 
Słupek SDS. 

W środę 26 czerwca o godz. 18.30 diecezjalny 
egzorcysta o. Andrzej Smołka odprawił Mszę św. 
oraz poprowadził modlitwę z intencją o uwolnienie 
i uzdrowienie.

W czwartek 27 czerwca w Domu Katolickim 
o godz. 20.00 odbyło się spotkanie podsumo-
wujące IV Międzyparafialny Festyn „Salwator”. 

W piątek 28 czerwca o godz. 9.00 dla dzieci, 
młodzieży i wychowawców została odprawiona 
Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkol-
nego. Dzień wcześniej od godz. 18.00 można było 
skorzystać z sakramentu pokuty.

W piątek 28 czerwca podczas Mszy św. o godz. 
18.30 wyrażaliśmy nasze podziękowanie ks. Ire-
neuszowi Pelce SDS, który z dniem 1 lipca podjął 
pracę wikariusza w Krzyżu Wlkp. Na jego miejsce 
do naszej wspólnoty przybył ks. Przemysław 
Marszałek. Ks. Ireneuszowi składaliśmy także 
życzenia imieninowe, a Msza św. była sprawo-
wana w jego intencji.

W soboty 30 czerwca, 3 sierpnia i 7 września 
kapłani odwiedzili chorych z posługą sakramen-
talną.

Pierwszego dnia lipca, sierpnia i września 
o godz. 18.30 sprawowane były Msze św. w in-
tencji dzieci i rodziców Różańca Rodziców. 1 lipca 
w Domu Katolickim odbyło się także spotkanie dla 
rodziców, którzy rozpoczęli kolejne 20 miesięcy 
modlitwy za swoje dzieci. 

W pierwsze niedziele każdego miesiąca: 7 lipca, 
4 sierpnia i 1 września o godz. 8.00 sprawowane 
były Msze św. w intencji Żywego Różańca i odby-
wały się zmiany tajemnic różańcowych. 

W niedzielę 7 lipca podczas Mszy św. o godz. 
12.30 udzielany był sakrament chrztu św., 

a dzieciom obecnym na Eucharystii udzielane było 
błogosławieństwo dzieci. 

Parafialny Zespół Caritas w dniach od 9 do 12 
lipca oraz od 3 do 6 września wydawał w Domu 
Katolickim artykuły spożywcze dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej. 

W drugie czwartki miesiąca: 11 lipca, 8 sierpnia 
i 12 września o godz. 18.30 odprawiane były Msze 
św. w intencjach Akcji Katolickiej i jej członków.

W niedziele 14 lipca, 11 sierpnia i 8 września 
przypadała niedziela adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

W niedzielę 14 lipca członkowie i sympatycy Koła 
Przyjaciół Radia Maryja uczestniczyli w Ogólno-
polskim Spotkaniu Modlitewnym w Częstochowie 
na Jasnej Górze.

Ofiary składane na tacę w drugie niedziele lipca, 
sierpnia i września, przeznaczone na cele inwesty-
cyjne w naszej parafii, wyniosły: 4400 zł, 4850 zł 
i 4660 zł. Dziękujemy za złożone ofiary.

W piątki 19 lipca, 16 sierpnia i 20 września 
odbywały się spotkania modlitewne Koła Przyjaciół 
Radia Maryja: o godz. 18.30 sprawowane były Msze 
św. w poleconych intencjach, po niej odmawiano 
różaniec.

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona 
kierowców, w niedzielę 28 lipca modliliśmy się za 
wszystkich podróżujących. Po Mszach św. odbywał 
się obrzęd błogosławienia kierowców i pojazdów. 
Ofiary zebrane przy tej okazji, w wysokości 898 zł, 
przeznaczone zostały na zakup środków transportu 
dla misjonarzy przez organizację MIVA Polska oraz 
Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych.

W dniach od 2 do 10 sierpnia trwała Piesza Piel-
grzymka Wrocławska na Jasną Górę. Opiekunem 
naszych parafian był ks. Michał Gołębiowski z pa-
rafii św. JTiAP. Osoby, które nie mogły uczestniczyć 
bezpośrednio, pielgrzymowały duchowo, uczest-
nicząc w adoracji lub nabożeństwie w naszym 
kościele o godz. 18.00.

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i rocznicę Cudu nad 
Wisłą o godz. 12.30 sprawowana była Msza św. 
za Ojczyznę. Podczas każdej Mszy święciliśmy 
zioła i kwiaty. Ofiarami składanymi w tym dniu 
na tacę wspieraliśmy budowę kościołów w naszej 

archidiecezji. Od godz. 15.00 trwała adoracja wie-
czysta Najświętszego Sakramentu. W Kuraszkowie 
o godz. 11.15 superior ks. Stanisław Mucha SDS 
odprawił Mszę św. dożynkową, podczas której 
dziękowaliśmy za tegoroczne plony.

W niedzielę 18 sierpnia gościliśmy w naszej 
parafii Siostry Kanoniczki Regularne Zakonu Św. 
Norberta z Imbramowic k/Olkusza, które dzieliły się 
świadectwem wiary przeżywanej na drodze życia 
zakonnego i kontemplacyjnego. Ofiarami składa-
nymi do puszek wspieraliśmy remont sanktuarium 
i zabytkowego zespołu klasztornego, w którym 
mieszkają siostry. 

W niedzielę 18 sierpnia o godz. 15.00 Czciciele 
Miłosierdzia Bożego prowadzili w kościele modli-
twę przed kopią cudownego obrazu Matki Bożej 
Trokielskiej z Białorusi. Obraz ten odbywa peregry-
nację po wspólnotach Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego i innych wspólnotach modlitewnych 
w Polsce.

W poniedziałek 26 sierpnia o godz. 18.30 została 
odprawiona Msza św. w intencji zmarłych harcerzy, 
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 i przyjaciół. 

W niedzielę 1 września podczas Mszy św. o godz. 
12.30 zostały poświęcone tornistry dzieci, które 
w tym roku rozpoczną naukę w szkole. 

Akcja Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
posiłki dla dzieci w szkołach Zebrano 1110,18 zł i 
1 koronę czeską.

W poniedziałek 2 września z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego o godz. 8.00 została odprawiona 
Msza św., w której uczestniczyły dzieci, młodzież 
i wychowawcy. W poprzedzający piątek od godz. 
17.30 można było przystąpić do spowiedzi świętej

W pierwszy czwartek miesiąca, 5 września, Koło 
Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało pielgrzymkę 
do Kalisza na ósme spotkanie modlitewne w intencji 
rodzin, u św. Józefa. Opiekunem pielgrzymów był 
ks. Przemysław Marszałek SDS.

W pierwszy piątek miesiąca 6 września od godz. 
16.30 odbyła się spowiedź pierwszopiątkowa dla 
dzieci, a o 17.00 sprawowana była Msza św. 

W środę i czwartek 4 i 5 września w naszym 
kościele miała miejsce peregrynacja relikwii bł. 
José Sáncheza del Río, piętnastoletniego męczen-
nika, bohatera meksykańskiej Cristiady. Bł. José 

jest wzorem, jak być wiernym temu, co święte, 
i co związane z historią narodu i ojczyzny. Plan 
peregrynacji był następujący: w środę o godz. 
18.00 przywitanie relikwii i Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; o 18.30 uroczysta 
Msza św. z ucałowaniem relikwii, po niej różaniec; 
w czwartek o 7.00 Msza św. z ucałowaniem reli-
kwii, przed południem nawiedzenie relikwii przez 
dzieci i młodzież ze szkół, o godz. 15.00 Koronka 
do Bożego Miłosierdzia i pożegnanie relikwii. Po 
Mszy św. wieczornej w Domu Katolickim odbyło 
się spotkanie organizacyjne młodzieży klas II i III 
gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania.

W niedzielę 8 września podczas Mszy św. 
o godz. 12.30 matkom w stanie błogosławionym 
zostało udzielone błogosławieństwo matek ocze-
kujących potomstwa.

W sobotę 14 września księża z naszej parafii 
uczestniczyli w rejonowym dniu skupienia we 
Wrocławiu. 

W niedzielę 15 września o godz. 15.00 Akcja Ka-
tolicka, z okazji patronalnego święta Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, zorganizowała nabożeństwo 
przy Krzyżu na Grzybku. Liturgię poprowadził 
ks. Przemysław Marszałek SDS. O godz. 17.30 
w naszym kościele odbył się koncert organowy 
w wykonaniu Bartosza Patryka Rzymana. Na 
repertuar składały się kompozycje mistrzów ba-
roku oraz polskiego kompozytora Mariana Sawy. 
Koncert poprowadziła pani Maria Ewa Syska. Po 
Mszy św. odprawianej o godz. 18.30 odbyło się 
spotkanie organizacyjne dla uczniów klas I gim-
nazjalnych pragnących podjąć przygotowanie do 
bierzmowania oraz ich rodziców.

Z piątku na sobotę – 20 na 21 września – pod 
hasłem: „Z Maryją wierzymy w Syna Bożego” 
odbyła się diecezjalna pielgrzymka i czuwanie na 
Jasnej Górze. Uczestniczyła w nich grupa naszych 
parafian wraz z ks. proboszczem.

W niedzielę 22 września odbyło się spotkanie 
formacyjne przed bierzmowaniem: dla klas III 
grupy 1 i 2 o godz. 17.30 oraz dla klas II grupy 1 
i 2 o godz. 19.30.
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 ɶ Nabożeństwa różańcowe w październi-
ku w kościele NSPJ:
dla dorosłych codziennie o godz. 18.00 
dla dzieci od poniedziałku do piątku  
o godz. 17.00. 

 ɶ Błogosławieństwo rocznych dzieci
W niedzielę 13 października podczas Mszy 
św. o godz. 12.30 dzieciom, które obcho-
dzą pierwszą rocznicę urodzin i chrztu 
św., zostanie udzielone błogosławieństwo 
rocznych dzieci.

 ɶ Piwnica Pod Plebanią
Młodych, którzy chcieliby we wspólnocie 

SPOtKania GruP  
w parafii św. Judy tadeusza  
i św. antoniego Padewskiego

1. Żywy Różaniec – pierwsza niedziela 
miesiąca, Msza o godz. 8.30

2. Straż Honorowa NSPJ – pierwszy piątek 
miesiąca, Msza św. wieczorna

3. Ministranci i lektorzy – sobota, godz. 15.30
4. Schola dziecięca – sobota, godz. 10.30
5. Grupa modlitewna „Jeszaja” – środa, 

po Mszy św. wieczornej
6. Młodzież – piątek, po Mszy św. wieczornej
7. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

– sobota, godz. 16.00
8. Krąg biblijny – co drugi poniedziałek 

po Mszy św. wieczornej
9. Wspólnota Rodzin – Msza św. w drugi 

piątek miesiąca, spotkania niedzielne 
według planu

10. Rodzina Szkaplerzna – trzeci piątek 
miesiąca, Msza św. wieczorna

11. Domowy Kościół – według planu

W Obornikach Śl. przy ul. Wyszyńskiego 
33, na terenie Domu Pomocy Społecznej, 
funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Są wolne miejsca. Więcej 
informacji uzyskać można w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach 
Śl. lub u Pani Haliny Kucznier – dyrektora 
placówki pod nr telefonu: 71 310 23 99. 

Krzyż w Morzęcinie zniszczony przez samochód. 
Fot. Barbara Wrzesińska.

Krzyż w Kuraszkowie.  
Fot. Barbara Wrzesińska.

Kapliczka w Kuraszkowie.  
Fot. Barbara Wrzesińska.

Duchowe drogowskazy  
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 9)

Kropla drąży kamień nie siłą

Nie należy pozwolić, żeby nas zraziły 
trudności, nieprzyjemności, przeszkody 
(…). „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe 
cadendo” („Kropla drąży kamień nie siłą, 
lecz częstym padaniem”). Jest to wprawdzie 
przysłowie świeckie, ale ważne. Kropla, 
jakże niepozorna, jakże mała, jak słaba! 
A jednak przez swą wytrwałość w końcu 
wydrąży wgłębienie w twardym kamieniu. 
Zatem wytrwałość, cierpliwość, stałość.

Środowiskowy  
Dom Samopomocy

młodzieżowej bliżej poznawać Jezusa, ks. 
Przemysław zaprasza na spotkanie w Piw-
nicy Pod Plebanią w piątki o godz. 19.30.

 ɶ Odnowa w Duchu Świętym
We wtorki po Mszy św. wieczornej zapra-
szamy na spotkanie osoby, które chciałyby 
tworzyć w naszej parafii wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym.

 ɶ Katecheza
Za głosem biskupów pragniemy przypo-
mnieć, że uczestnictwo w katechezie jest dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym da-
rem i obowiązkiem, stanowi istotny element 
przygotowania do przyjęcia sakramentów, 
pogłębiania wiary, umożliwia podejmowa-
nia funkcji religijnych, np. rodzica chrzest-
nego, i nie może być zastąpione etyką.

 ɶ Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl
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23 czerwca Akcja Katolicka zbierała przed ko-

ściołem ofiary do puszek na dożywianie dzieci, 
zebrano 1131,74 zł i 10 dolarów kanadyjskich

24 czerwca, w uroczystość narodzenia św. 
Jana Chrzciciela, o godz. 19.00 sprawowana była 
Msza św. w intencji ks. Jana Szpilki, który w tych 
tygodniach przebywał w naszej wspólnocie. 

25 czerwca odbyło się spotkanie Rady Para-
fialnej.

28 czerwca z racji zakończenia roku szkolnego 
o godz. 8.00 sprawowaliśmy Mszę św. w intencji 
dzieci, młodzieży i nauczycieli. 

30 czerwca przeżywaliśmy uroczystość odpu-
stową w Golędzinowie ku czci NMP Nieustającej 
Pomocy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Romuald Baingo SDS – ma-
gister nowicjatu z Bagna. Po Mszy św. mieszkańcy 
zorganizowali wspólną agapę. 

1 lipca w naszej parafii swoją posługę duszpa-
sterską i katechetyczną rozpoczął ks. Włodzimierz 
Szydłowski SDS. 

4 lipca w pierwszy czwartek miesiąca sprawo-
waliśmy Godzinę Świętą. W tym dniu przybyła do 
naszej parafii na nocleg Rowerowa Pielgrzymka 
Głogowska na Jasną Górę. Dzięki uprzejmości 
Dyrekcji nocowali w naszej Szkole Podstawowej 
nr 3. O godz. 20.00 pielgrzymi przeżywali swoje 
czuwanie modlitewne w naszym kościele.

5 lipca, w pierwszy piątek miesiąca, po Mszy 
św. wieczornej odprawiliśmy nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i nastąpiła 
zmiana bilecików Straży Honorowej Serca Pana 
Jezusa.

6 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca, odpra-
wiliśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu odwie-
dziliśmy w domach naszych chorych z posługą 
sakramentalną.

7 lipca, w pierwszą niedzielę miesiąca, miała 
miejsce zmiana tajemnic różańca świętego, a po 
południu adoracja Najświętszego Sakramentu. 

9 lipca, w drugi wtorek miesiąca, podczas mszy 
św. wotywnej i nowenny modliliśmy się do św. An-
toniego Padewskiego. 

10 lipca odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych.

13 lipca odbyło się nabożeństwo fatimskie. Po 
Mszy św. miała miejsce procesja światła i różaniec 
fatimski, zakończony Apelem Fatimskim. 

14 lipca taca na remont kościoła wyniosła 6 028 
zł. Za składane ofiary Bóg zapłać.

15 lipca obchodził swoje imieniny ks. Włodzi-
mierz Szydłowski SDS. Msza św. w jego intencji 
była sprawowana 16 lipca o godz. 19.00. Po Mszy 
św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli 
życzenia.

16 lipca, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
z Góry Karmel, podczas Mszy św. wieczornej 
ponad 100 osób przyjęło szkaplerz święty. Tym 
samym powstała nowa grupa modlitewna Rodzina 
Szkaplerzna. 

Od 24 do 27 lipca trwał kolejny etap remontu 
kościoła polegający na skuciu i usunięciu luźnych 
warstw tynku, zniszczonych wskutek zawilgocenia. 

28 lipca w Kowalach przeżywaliśmy uroczystość 
odpustową ku czci św. Anny. Mszy św. przewod-
niczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek 
Wawrzyniak SDS. W tym dniu po każdej Mszy 
św. święciliśmy pojazdy z okazji wspomnienia św. 
Krzysztofa – patrona kierowców. 

1 sierpnia, w pierwszy czwartek miesiąca, spra-
wowaliśmy Godzinę Świętą. 

2 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca, po Mszy 
św. wieczornej odprawiliśmy nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i nastąpiła zmiana 
bilecików Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. 
W tym dniu spod wrocławskiej katedry wyruszyła 
33. Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Opiekunem duchowym naszych parafian był ks. 
Michał Gołębiowski SDS.

3 sierpnia, w pierwszą sobotę miesiąca, odpra-
wiliśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. 

4 sierpnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, miała 
miejsce zmiana tajemnic różańca świętego. W tym 
dniu również gościliśmy pielgrzymów z Głogowa, 

zdążających na Jasną Górę. Przybyli około godz. 
13.00, zatrzymali się na Eucharystię i na posiłek. 

6 sierpnia przeżywaliśmy święto Przemienienia 
Pańskiego. Po Mszy św. wieczornej odmówiliśmy 
nowennę do św. Antoniego Padewskiego.

7 sierpnia odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych.

11 sierpnia taca na remont kościoła wyniosła 
6233 zł. W tym dniu miała miejsce adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. 

13 sierpnia odbyło się nabożeństwo fatimskie. Po 
Mszy św. miała miejsce procesja światła, różaniec 
fatimski zakończony Apelem Fatimskim.

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, po każdej Mszy św. święciliśmy wiązanki 
z kwiatów i ziół. 

17 sierpnia swoje imieniny obchodził ks. pro-
boszcz Jacek Wawrzyniak SDS. Msza św. w jego 
intencji była sprawowana o godz. 19.00, po Mszy 
św. przedstawiciele grup parafialnych złożyli 
życzenia. 

18 sierpnia gościliśmy w naszej wspólnocie para-
fialnej i zakonnej siostry norbertanki z Imbramowic. 
Podczas Mszy św. przybliżały nam swój kontem-
placyjny charyzmat, a po nich przed kościołem 
zbierały ofiary na remont swego klasztoru. 

26 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

27 sierpnia odmówiliśmy nowennę do św. Judy 
Tadeusza.

1 września, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
nastąpiła zmiana tajemnic różańca świętego. Po 
południu adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. 
W tym dniu Akcja Katolicka przeprowadziła zbiórkę 
do puszek na dożywianie dzieci, zebrano 947,23 
zł. Natomiast w kaplicy w Golędzinowie o godz. 
9.45 była sprawowana Msza św. dziękczynna za 
tegoroczne zbiory, której przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. superior Benon Hojeński SDS.

1 września w ramach XX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej o godz. 
18.30 odbył się w naszym kościele koncert pt. 
„Każdemu marzy się wolność. W 150. rocznicę 
Powstania Styczniowego”.

2 września, z racji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, o godz. 8.00 sprawowaliśmy Mszę św. 
w intencji dzieci, młodzieży i nauczycieli. W tym 
dniu po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie 
Kręgu Biblijnego.

4 września odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych.

5 września o godz. 8.30 sprawowaliśmy mszę 
św. inaugurującą 10. rok działalności Uniwersytetu 
III Wieku „Atena”. Mszy św. przewodniczył ks. dr 
Tadeusz Koncewicz SDS, biblista z Bagna, a kaza-
nie wygłosił ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS.

5 września w pierwszy czwartek miesiąca spra-
wowaliśmy Godzinę Świętą. 

6 września, w pierwszy piątek miesiąca po Mszy 
św. wieczornej odprawiliśmy nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, nastąpiła zmiana 
bilecików Straży Honorowej Serca Pana Jezusa 
oraz odbyło się spotkanie formacyjne członków 
Straży Honorowej NSPJ.

7 września, w pierwszą sobotę miesiąca, od-
prawiliśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. W tym odwie-
dziliśmy w domach naszych chorych z posługą 
sakramentalną.

8 września taca na remont naszego kościoła 
wyniosła 6380 zł.

7 i 8 września w Obornickim Ośrodku Kultury 
był wyświetlany film „Cristiada”. 

10 września sprawowana była Msza św. wo-
tywna i nowenna do św. Antoniego Padewskiego.

11 września miało miejsce Spotkanie Rady 
Parafialnej. Nowymi członkami zostali p. Elżbieta 
Kosowska i p. Janusz Marczak.

Od 12 do 15 września przeżywaliśmy w naszej 
parafii peregrynację relikwii bł. José del Rio, 
piętnastoletniego meksykańskiego męczennika 
za wiarę. 

15 września we Mszy św. o godz. 17.00 uczest-
niczyli uczniowie klas drugich i trzecich gimna-
zjum oraz wszyscy, którzy pragną przygotować 
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz 
z rodzicami. Po Mszy św. odbyło się spotkanie 
organizacyjne.



2322

Kronika 
parafialna 

OgłOszeniA  
pArAfii JTiAp

 ɶ Od 1 października do końca marca msza 
św. wieczorna w tygodniu o godz. 18.00. 

 ɶ Nabożeństwa różańcowe w październiku: 
w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele 
i święta o godz. 16.30. 

 ɶ 7 października, wspomnienie Matki Bożej 
Różańcowej, podczas mszy św. o godz. 
18.00 nastąpi przyjęcie do szkaplerza 
świętego. 

 ɶ Piesza Pielgrzymka do Grobu św. Jadwi-
gi, odbędzie się w sobotę, 19 października. 
Zbiórka przy naszym kościele o 9.30. Wy-
marsz o godz. 10.00. 

 ɶ 12 października (sobota), zapraszamy na 
ostatnie w tym roku nabożeństwo fatim-
skie. Matka Boża 13 października 1917 r. 
po raz ostatni objawiła się dzieciom w Fa-
timie, wtedy też dokonał się cud słońca. 
Rozpoczęcie nabożeństwem różańcowym 
o godz. 17.30, następnie msza św. Po niej 
Procesja Światła, na którą prosimy zabrać 
świece i różaniec fatimski. Nabożeństwo 
zakończymy Apelem Fatimskim.

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

 ɶ Poradnia Życia Rodzinnego – Psycholog 
pełni dyżur w czwartki od 17.00 – do 19.00. 
tel. w godzinach urzędowania 71/310  23 52 

 ɶ Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia” 
numer konta bankowego: 94 9583 0009 
0018 2663 2000 0001

15.09 w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy krzyżu na Grzybku odbyło sie nabożeństwo 
zorganizowane przez Akcję Katolicką.

Sakrament Chrztu Œw.  
przyjêli:

Odeszli do Pana  
po wieczną nagrodę:

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia JTiAP
31. Nikola Wawrzyniaczek, 23.06.2013 r.
32. Aleksander Musiał, 23.06.2013 r.
33. Kajetan Maciąg, 30.06.2013 r.
34. Nikodem Grobelny, 06.07.2013 r.
35. Jakub Sobczyk, 07.07.2013 r.
36. Daniel Ryk, 07.07.2013 r.
37. Adrian Kowalczyk, 13.07.2013 r.
38. Monika Rogacka, 14.07.2013 r.
39. Adam Piotrowski, 14.07.2013 r.
40. Alicja Kaczurba, 20.07.2013 r.
41. Alan Łącki, 30.07.2013 r.
42. Jakub Raduchowski, 03.08.2013 r.
43. Agata Kociemba, 10.08.2013 r.
44. Tymoteusz Miściorak, 10.08.2013 r.
45. Hubert Zielony, 22.09.2013 r.
46. Borys Drzewiecki, 11.08.2013 r.
47. Aleksander Lekowicz, 11.08.2013 r.
48. Krystian Sierociński, 16.08.2013 r.
49. Julian Kowalczyk, 17.08.2013 r.
50. Patrycja Styrcz, 17.08.2013 r.
51. Wiktoria Podleśna, 24.08.2013 r.
52. Zuzanna Adamiak, 31.08.2013 r.
53. Oskar Krzyżyk, 01.09.2013 r.
54. Oliwia Sobczyk, 08.09.2013 r.
55. Jan Bartoszek, 08.09.2013 r.
56. Wojciech Duliński, 14.09.2013 r.
57. Maksymilian Król, 14.09.2013 r.
58. Igor Zaremba, 14.09.2013 r.
59. Łukasz Mederski, 22.09.2013 r.
60. Marta Pienio, 22.09.2013 r.
61. Maciej Jasiński, 22.09.2013 r.

Parafia NSPJ
22. Patryk Oliwier Wolski, 22.06.2013 r. 
23. Aleksandra Jadłowska, 29.06.2013 r. 
24. Pola Książek, 30.06.2013 r. 
25. Wiktoria Trochimczuk, 11.08.2013 r. 
25. Noemi Adrianna Wizner, 15.08.2013 r.
26. Hanna Maria Drutowska, 15.08.2013 r. 
27. Wiktor Franciszek Sołtysiak, 25.08.2013 r. 
28. Tomasz Łosin, 31.08.2013 r. 
29. Jakub Marek Matulewicz, 15.09 2013 r. 
30. Bartosz Bartoszewicz, 22.09.2013 r. 

Parafia JTiAP
8. Maciej Kuczurba i Maria Majkut, 20.07.2013 r.
9. Grzegorz Gibalski i Ewa Miściorak, 10.08.2013 r.
10. Tomasz Ladra i Joanna Ledra, 15.08.2013 r.
11. Adam Lorkowski i Paulina Liszka, 17.08.2013 r.
12. Bartłomiej Derkacz i Katarzyna Słowińska, 24.08.
13. Krzysztof Konopniak i Kamila Bartoszek, 14.09.

Parafia JTiAP
27. Franciszka Mudryk, l. 78, zm. 26.06.2013 r.
28. Danuta Laprus, l. 45, zm. 05.07.2013 r.
29. Franciszek Żukrowski, l. 77, zm. 09.07.2013 r.
30. Leokadia Kulesza, l. 86, zm. 16.07.2013 r.
31. Filip Bukowski, l. 3, zm. 21.07.2013 r.
32. Stanisław Polak, l. 97, zm. 25.07.2013 r.
33. Przemysław Śnieg, l. 44, zm. 18.06.2013 r.
34. Krystyna Grzesiak, l. 77, zm. 06.08.2013 r.
35. Władysław Janisiów, l. 100, zm. 20.08.2013 r.
36. Krzysztof Kornacki, l. 45, zm. 22.08.2013 r.
37. Michał Zagrobelny, l. 86, zm. 08.09.2013 r.

Parafia NSPJ
28. Waleria Bronisława Suzańska, l. 87, zm. 

26.06.2013 r. 
29. Filomena Tyburczy, l. 69, zm. 02.07.2013 r.
30. Halina Stanisława Cekiera, l. 82, zm. 08.07.2013 r. 
31. Wiesława Janowicz-Firek, l. 75, zm. 08.07.2013 r. 
32. Genowefa Pater, l. 93, zm. 13.07.2013 r. 
33. Danuta Wiktoria Tomczak, l. 73, zm. 21.07.2013 r. 
34. Maria Ludwika Teda, l. 71, zm. 27.07.2013 r. 
35. Janina Partyka, l. 92, zm. 27.07.2013 r. 
36. Ryszard Górecki, l. 57, zm. 29.07.2013 r. 
37. Mieczysław Jan Fedorczuk, l. 88, zm. 30.07.2013 r. 
38. Maria Lizak, l. 91, zm. 12.08.2013 r. 
39. Waldemar Józef Staszewski, l. 54, zm. 12.08.2013 r. 
40. Mariusz Jacek Wojas, l. 55, zm. 27.08.2013 r. 
41. Mieczysław Godos, l. 88, zm. 01.09.2013 r.
42. Andrzej Kazimierz Głodzik, l. 81, zm. 05.09.2013 r. 
43. Zdzisław Jerzy Kazimierski, l. 73, zm. 15.09.2013 r.
44. Leonard Muchorowski, l. 84, zm. 18.09.2013 r. 
45 Anna Zuzanna Nowak, l. 78, zm. 18.09.2013 r. 
46. Zygmunt Nowak, l. 65, zm. 20.09.2013 r.

17 września rozpoczęły się w naszej parafii 
katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych 
obu obornickich parafii. 

20 września grupa parafian wyjechała do 
Częstochowy na nocne czuwanie duchowień-
stwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na 
Jasnej Górze.

22 września we Mszy św. o godz. 12.30 uczest-
niczyły dzieci klas II wraz z rodzicami. Po Mszy 
św. miała miejsce konferencja rozpoczynająca 
dwuletni cykl przygotowania do przyjęcia I Komu-
nii Świętej. W tym dniu gościliśmy ks. Ireneusza 
Majewicza, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Łowyniu k. Międzychodu. Podczas Mszy 
św. głosił kazania, a po nich przed kościołem 
zbierał ofiary na remont zabytkowej świątyni.

23 września odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

24 września sprawowaliśmy Mszę św. wotywną 
i nowennę do św. Judy Tadeusza o godz. 19.00.

26 września rozpoczęły się w naszej parafii 
warsztaty kompetencji rodzicielskich. 

28 września przeżywaliśmy w naszej parafii 
Dzień Chorego. O godz. 10.00 sprawowana była 
Msza św. połączona z udzielaniem sakramentu 
chorych, a po niej krótkie nabożeństwo euchary-
styczne z błogosławieństwem lourdzkim. Przed 
Mszą św. była okazja do spowiedzi dla chorych.

14. Adam Rudzki i Ewa Kociołek, 14.09.2013 r.
15. Grzegorz Kałuża i Paulina Łodziewska, 21.09.
16. Krzysztof Cieślik i Ewa Laskowska, 21.09.2013 r.

Parafia NSPJ
9. Łukasz Stefan Jadłowski i Dorota Helena Kowal-

czyk, 29.06.2013 r. 
10. Marcin Szczygielski i Agata Anna Miszkurka, 

27.07.2013 r. 
11. Tomasz Marcin Mitoraj i Aleksandra Otylia Ja-

skulska, 10.08.2013 r. 
12. Krzysztof Jan Szewczyk i Kamila Magdalena 

Sienkiewicz, 17.08.2013 r. 
13. Krzysztof Kapa i Kamila Anna Kośmider, 

17.08.2013 r.
14. Krzysztof Olszewski i Małgorzata Sokół, 

07.09.2013 r.
15. Krzysztof Kuduk i Izabela Marta Różańska, 

21.09.2013 r.
16. Łukasz Paweł Jankowiak i Jolanta Bronowicka, 

28.09.2013 r.
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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
12 października

Zapraszają księża salwatorianie

Dodatkowy numer 
„naszej Parafii” 

Ze względu na wielką obfitość mate-
riałów nadesłanych do redakcji (co nas 
bardzo cieszy!) 13 października 2013 r. 
ukaże się dodatkowy numer naszego 
pisma, który będzie zawierał wiele cieka-
wych relacji z wydarzeń ostatniego okresu 
– głównie pielgrzymek. 

Jeżeli ktoś chciałby się podzielić swymi 
przeżyciami z wakacji – prosimy o nadsy-
łanie materiałów do najbliższego numeru.

Bóg bardziej pragnie od ciebie choćby 
najmniejszego stopnia czystości duszy, niż 

największych dzieł, jakich możesz dokonać.
(św. Jan od Krzyża)

Z okazji minionych imienin ks. Włodzi-
mierzowi Szydłowskiemu życzymy głębokiej 
przyjaźni z Jezusem, aby doświadczył Jego 
pocieszenia w smutku, ratunku w niebezpie-
czeństwie, umocnienia w dobrym podczas 
zwątpienia czy zniechęcenia. Niech Maryja, 
nasza czuła Matka łagodzi trudy kapłańskiej 
posługi tak, aby była ona źródłem szczęścia, 
radości i pokoju.

Redakcja

Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która 
wśród oschłości i cierpień poddaje się chęt-

nie temu, co Bóg zsyła, od tej, która uchylając 
się od tego, spełnia swoje czyny z przyjemno-
ścią. (św. Jan od Krzyża)

Z okazji imienin ks. Rafałowi Masarczy-
kowi życzymy doświadczania miłości Bożej, 
obfitych łask wypraszanych przez Maryję oraz 
pomocy patrona i Anioła Stróża, aby składana 
Bogu codziennie ofiara przemieniała i przybli-
żała księdza do Najświętszego Serca Jezusa.

Redakcja

Dzieło niewinne i czyste, spełnione dla 
Boga w sercu czystym, jest całkowitym 

królestwem dla Pana. (św. Jan od Krzyża)

Z okazji imienin ks. Michałowi Gołębiow-
skiemu życzymy aby aniołowie byli księdza 
pomocnikami w codziennych obowiązkach, 
a Maryja mistrzynią w drodze ku świętości.
Niech Jezus raduje się widząc księdza wysił-
ki i starania i niech księdza obdarzy obfitym 
błogosławieństwem.

Redakcja


