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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Haft krzyżykowy autorstwa oborniczanki Moniki Rapior, przedstawiająca klasztor na Jasnej Górze.

Pani Jasnogórska,
módl się za nami!
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Słowo od proboszczów

Spojrzenie wstecz na minione wakacje, które 
z natury są czasem „zwolnienia” także 

w życiu parafii, pozwala zobaczyć, że jednak 
nie był to czas przestoju. Za nami główna część 
prac remontowych zaplanowanych na ten rok 
w kościele, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, 
Forum Młodych w Dobroszycach, rekolekcje 
w ramach Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań 
i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, wyjazd 
dzieci, w tym ministrantów i scholi na „Wa-
kacje z Bogiem”. Nowy rok szkolny rozpoczął 
jednak nowy rozdział w wielu dziedzinach 
życia parafialnego: katecheza szkolna i para-
fialna, przygotowanie do sakramentów, wzno-
wienie spotkań grup parafialnych, planowanie 
kolejnych wydarzeń na drodze wzrastania 
wiary, następne prace remontowe. 

To dobry moment, aby przyjrzeć się swojemu 
miejscu i zaangażowaniu w życie wspólnoty pa-
rafialnej, aby nakreślić swój plan rozwoju wiary. 
Chodzi o to, by uniknąć postawy konsumenta, 
który traktuje Kościół i parafię jako miejsce, 
w którym są świadczone usługi o charakterze 
religijnym. Wówczas łatwo o postawę: „płacę, 
więc wymagam”, a czasami tylko wymagam, 
bo „Kościół jest od tego, by dawać i służyć”. 
Św. Paweł mocno podkreślał, że w Kościele 
każdy posiada swój dar, którym powinien 
służyć innym we wspólnocie, a jeśli go nie ma, 
to powinien o niego prosić Boga. Zachęta do 
konkretniejszego włączenia się w życie parafii 
wynika także z obserwacji funkcjonowania 
różnych grup parafialnych oraz dzieł w niej 
podejmowanych. Nie jest tajemnicą, że ich trzon 

od wielu lat stanowią w większości te same oso-
by. Jak trudno jest pozyskać nowe osoby, które 
chciałyby zaangażować się choćby w Żywym 
Różańcu, Akcji Katolickiej czy Parafialnym 
Zespole Caritas, najlepiej wiedzą ich aktualni 
członkowie. 

Podczas prac prowadzonych w kościele 
wiele razy stawiano mi pytania: co wy tam 
robicie, jakie macie plany, albo: ile to księdza 
kosztuje? Być może to tylko niewłaściwa forma 
pytania. Ale może również brak poczucia, że 
to nasz wspólny kościół i nasza parafia; że to 
my, a nie ksiądz, prowadzimy prace. Poczucie 
współodpowiedzialności dotyczy również, 
a może przede wszystkim, głoszenia Ewan-
gelii i dawania świadectwa wiary. Tworzymy 
wspólnotę, która jest mniejszością. Jeżeli 
zabraknie żywego świadectwa i różnych form 
identyfikacji z parafią, trudno będzie zachęcić 
innych do pójścia za Chrystusem i włączenia się 
do wspólnoty Kościoła. Zachęcam, aby każdy 
odnalazł swoje miejsce w Kościele, nie tylko to 
związane z miejscem do siedzenia. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Drodzy Parafianie!

Za nami już czas urlopów i wakacyjnego 
wypoczynku. Rozpoczął się nowy rok 

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

Rozpoczynamy go wyjątkowym jubile-
uszem naszej parafii. Mija 30 lat od momentu 
konsekracji naszej świątyni parafialnej. 16 
września 1984 roku ówczesny metropolita 
wrocławski, ks. kardynał Henryk Gulbino-
wicz, dokonał konsekracji ołtarza i murów 
kościoła. Konsekracja, inaczej uroczyste po-
święcenie kościoła i ołtarza, jest zaliczana do 
najważniejszych aktów liturgicznych. Możemy 
powiedzieć, że konsekracja to Boża pieczęć, 
która wobec wszystkich na zawsze potwierdza, 
że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie 
wybrał jako miejsce spotkania z człowiekiem, 
miejsce przebaczenia, miejsce, w którym 
niebo spotyka się z ziemią. Za ten wielki dar 
jubileuszu będziemy dziękować Panu Bogu 
28 października br. podczas odpustu para-
fialnego ku czci św. Judy Tadeusza. Naszym 
uroczystościom będzie przewodniczył i wraz 
z nami wyśpiewa radosne „Te Deum” metro-
polita wrocławski ks. arcybiskup Józef Kupny. 
Już dziś na tę piękną uroczystość wszystkich 
zapraszam, abyśmy wraz z naszym biskupem 
dziękowali Bogu za dar naszej świątyni pa-
rafialnej, za dar naszej wspólnoty parafialnej 
– wspólnoty wiary i miłości.

Ten piękny, mały jubileusz jest dla nas cza-
sem łaski, ale także czasem refleksji nad naszą 
wiarą. Wiara, jak naucza Katechizm Kościoła 
Katolickiego, jest odpowiedzią człowieka na 
słowa i czyny Jezusa, uwierzeniem Jezusowi 
i głębokim Mu zaufaniem. Dzisiejszy świat 
woła o świadków wiary, chce, abyśmy pokazali 
naszym życiem, przykładem życia chrześci-
jańskiego opartego na Ewangelii, że jesteśmy 
Chrystusowi, że warto Go kochać i Jemu zaufać. 
Potrzeba, szczególnie dziś, świadków wiary! Bo 
świat żyje, jakby Bóg nie istniał, odrzuca Boga, 
Jego przykazania, Jego Ewangelię Miłości. 
Z wielkim niepokojem słucham wypowiedzi ro-
dziców, dla których ciężarem jest uczestniczenie 
we Mszy św. z własnym dzieckiem przygoto-
wującym 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. 

Pragnę zakończyć modlitwą, którą zapropo-
nował 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

CARITAS informuje
Przyjmowanie i wydawania odzieży 
i drobnego sprzętu AGD odbywać się będzie 
w każdy wtorek w godzinach 10.00–12.00 
oraz 15.00–17.00 w Domu Katolickim przy 
ul. Wyszyńskiego.W inne dni można pozo-
stawić oddawane rzeczy pod daszkiem przed 
wejściem do Domu Katolickiego. Poszukuje-
my osób chętnych do współpracy – prosimy  
o zgłaszanie się w czasie dyżurów w Domu Ka-
tolickim. Pod numerem CARITASU 531123125 
(pon–pt 16.00–17.00) można zgłaszać meble 
i duży sprzęt AGD do oddania a także zapotrze-
bowanie na tego typu rzeczy. Rubryka Oddam/
Przyjmę będzie także publikowana na łamach NP.
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Słowo na dziś
Słowo Boże

Przeżywając święto Podwyższenia Krzyża, 
powyższe słowa zacytowane z ewangelii św. 

Jana a wypowiedziane przez Jezusa z krzyża, 
w szczególny sposób kierują moją uwagę na 
Matkę Bożą, Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. 
Wypowiadając słowa do św. Jana „Oto Matka 
twoja”, Jezus poprzez swojego ucznia rozciąga 
Jej macierzyństwo na cały rodzaj ludzki. Tak też 
Maryja stała się również i moją Matką.

Przynależąc do wielkiej wspólnoty chrześcijan, 
do Kościoła św., dostrzegam, jak wielką cześć 
i chwałę naród polski oddaje naszej Matce. W roku 
966, Jezus Chrystus został zaproszony do naszej 
Ojczyzny. I zaproszona z Nim przybyła od razu 
Matka Jego. Przybyła i jest obecna wraz ze swym 
Synem, jak o tym mówią liczne świadectwa pierw-
szych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a szcze-
gólnie pieśń Bogurodzica. Tradycją stało się, że 
w sposób szczególny przeżywamy każdego roku 
miesiące maj, sierpień i październik poświęcone 
Maryi. Wybudowano przez wieki liczne sanktu-
aria maryjne, do których zdążają co roku rzesze 
pielgrzymów. Na tej drodze Jasna Góra staje się 
szczególnym miejscem ewangelizacji. Jasna Góra 
wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w całe 
nasze polskie chrześcijaństwo charakterystyczny 
dla Polaków rys macierzyński.

Ja osobiście tego doświadczam od kilkunastu 
lat, gdy nie mogąc poradzić sobie z własnym 
krzyżem, z częstymi kryzysami w mojej rodzinie 
zawierzyłem swoje życie Maryi. Od pewnego 
czasu, nie ma roku, bym nie stanął w pokorze, ze 
swoimi problemami i prośbami przed cudownym 
wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze. Okazją mojej obecności w Często-
chowie są pielgrzymki organizowane z różnych 
okazji. W roku bieżącym pielgrzymowałem wraz 
z moim niepełnosprawnym synem Marcinem 
dwukrotnie: pierwszy raz autokarem w dniu 13 

lipca, z Kołem Przyjaciół Radia Maryja istniejącym 
przy parafii NSPJ w Obornikach Śl. uczestnicząc 
w XXIII Pielgrzymce Radia Maryja, drugi raz, wraz 
z pielgrzymami 8 grupy salwatoriańskiej XXXIV 
Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, pielgrzymując 
pieszo w dniach 2, 9 i 10 sierpnia dochodząc na 
Jasną Górę. 

Będąc dwukrotnie w Kaplicy Cudownego 
Obrazu MB Częstochowskiej stałem za każdym 
razem, w wielkim zgromadzeniu pielgrzymów 
w tym samym miejscu, gdzie na ścianie widniał 
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, których tekst 
napisał kard. Stefan Wyszyński – prymas tysiąc-
lecia w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. 
Nie był to przypadek. Uzmysłowiłem to sobie 

podczas świętowania niedawno uroczystości 
NMP Częstochowskiej obchodzonej corocznie 
dnia 26 sierpnia. Śluby, o których wspomniałem, 
zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 roku 
na Jasnej Górze przy udziale około miliona wier-
nych. Rotę Ślubów odczytał wówczas bp Michał 
Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego 
Episkopatu Polski. Kardynał Wyszyński składał 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 
twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. [J19,25-27]

Matka Boża a Jasna Góra

Jakże trafna i pasująca do nas przypowieść. 
Zastanówmy się. Mamy życie, piękną 

przyrodę (tam, gdzie jeszcze jej nie znisz-
czyliśmy), bliskich ludzi, jedzenie, picie, 
schronienie…Wydaje się, że można być peł-
nym wdzięczności. Ale … patrzymy na ludzi 
wokół nas i wzrasta w nas uczucie posiadania 
– poczucie zdeptanej sprawiedliwości! Czy 
zauważyliśmy, że sprawiedliwość zawsze jest 
przeciwieństwem wdzięczności? Kto z nas 
czuje się wdzięczny pracodawcy za uzyskaną 
zapłatę? To przecież zapracowane, sprawie-

dliwie nam się należy! A jeśli nieoczekiwanie 
dostaliśmy dodatkowe wynagrodzenie, co 
robimy najpierw? Patrzymy, ile mają inni! 
Znowu sprawiedliwość, a nie wdzięczność. 
A zawsze jest ktoś, kto ma więcej. Ostatecz-
nie żalimy się Bogu, że to On stworzył taki 
niesprawiedliwy świat, że to On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. 
Każdy z nas może nauczyć się odczuwać 
wdzięczność, ale niewielu jest tych, którzy 
wykorzystują tę możliwość..

ks. Włodzimierz Szydłowski SDS

Mt. 20, 1-16a

Serdeczne życzenia imieninowe 
dla księży 

Rafała Masarczyka  
i Michała Gołębiowskiego 

– jak najlepszego zdrowia, wielu sił  
i niesłabnącego zapału w posłudze  

duszpasterskiej, a w trudnych sytuacjach 
opieki, ochrony i pomocy skrzydeł świę-

tych archaniołów, Waszych patronów,  
składa 

cały zespół redakcyjny Naszej Parafii

O Matko  
Fatimskiego orędzia:

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

Spójrz, Matko 
 – oto jesteśmy.

(Apel Fatimski)

NabOżeństwO fatiMskie 
w kościele św. Judy Tadeusza i św. Antonie-
go Padewskiego w Obornikach Śl. przy ul. 

Trzebnickiej 35, 
o godz. 19.00

13 października
Zapraszają księża salwatorianie

Gość z Husiatyna
W niedzielę, 21.09.2014, w obu obor-

nickich kościołach kazania będzie głosił 
ojciec Michał Bagiński, proboszcz parafii 
w Husiatynie. Po każdej Mszy będą zbierane 
pieniądze na remont kościoła w Husiatynie.
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w tym czasie Śluby w miejscu swojego odosob-
nienia, w Komańczy, w łączności z Jasną Górą. 
Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski na 
Szczycie Jasnogórskim leżały wówczas biało-
-czerwone kwiaty. Był to szczególny czas prze-
śladowania Kościoła w Polsce. Dla przypomnienia 
młodszemu pokoleniu, w dniu 26 sierpnia 2006, 
w pięćdziesiątą rocznicę Ślubów Jasnogórskich, 
na Jasnej Górze zebrało się ponad 200 tysięcy 
wiernych, a tekst ślubów odczytał tym razem 
Kardynał Józef Glemp. Śluby odnawiane były 
w każdej polskiej parafii. Również ich odnowienie 
nastąpiło w tegorocznych obchodach uroczy-
stości NMP Częstochowskiej na jasnogórskich 
wałach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. 
abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Wczytując się dzisiaj w tekst Ślubów, w sytuacji 
tak jawnego sprzeniewierzania się wartościom 
życia chrześcijańskiego przez wielu z naszego 
otoczenia, nawet we własnej rodzinie, zatrzy-
małem się nad fragmentem tekstu ślubowania 
Matce Bożej, który mówi: „Przyrzekamy uczynić 
wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była 
rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, 
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w ży-
ciu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym 
i społecznym”. I nad drugim fragmentem: „Przy-
rzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie 
Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia 
Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha 
Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, 
obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrze-
kamy Ci wychować młode pokolenie w wierności 
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem 
i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”. 
Wołaliśmy wówczas głośno i na pewno szczerze: 
„Przyrzekamy!” Czy dochowałem przyrzeczenia? 

Dlatego dzisiaj jeszcze raz pochylam się nad 
tekstem Ślubów*), czytam je z uwagą odnosząc do 
dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej naszej 
Ojczyzny zastanawiając się nad sposobami wpro-
wadzenia dzisiaj tych przyrzeczeń w życie rodzin-
ne, wspólnotowe, społeczne a może i polityczne. 
Zastanawiam się nad tekstem w kontekście 
czekających na mnie moich decyzji związanych 
ze zbliżającymi się wyborami w mojej Ojczyźnie. 
Jakich więc dokonam wyborów?

Zbigniew Stachurski 

Wielka Boga-Człowieka Matko! Boguro-
dzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! 
Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, 
w którym zostałaś Królową Polski, oto my, 

dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi 
Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, 
pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie 
ożywiały ongiś Ojców naszych. 

My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, 
Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, 
przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, 
Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia 
i wszelkiego pocieszenia. 

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe 
wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystuso-
wemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu 
Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego. 

Składamy u stóp Twoich siebie samych 
i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie 
i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, 
młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, 
drgnienia serc i porywy woli. 

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś 
była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród 
straszliwych klęsk tylu potopów. 

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu 
winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrze-
czeń Ojców naszych. 

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miło-
sierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, 
które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi 
serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci 
Ludu Bożego. 

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przod-
ków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za 
Królową Narodu polskiego uznajemy. 

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie 
polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczegól-
nej opiece i obronie. 

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia 
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi 
i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, 
Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej 
straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalane-
mu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, 
przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który 
pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod 
opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. 

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w na-
szej mocy, aby Polska była rzeczywistym kró-
lestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym 
całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym 
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec 
w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła 
Bożego życia. 

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświę-
cającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył 
bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym 
i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez 
polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolic-
kiego – do Ojczyzny wiecznej. 

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego – 26 sierpnia 1956 roku 

Modlitwa do Matki Boskiej
Pod Twoją obronę MATKO
I w Twoje ręce
My, Twoje dzieci,
Uciekamy
I Twojej pomocy szukamy:
Żeby nie zdziczeć
W mamony udręce,
Żeby nie utonąć
W chaosie zamętu,
W którym nas pogrążają
Ci z establishmentu,
Żeby nas nie grabili
Różni pośrednicy,
Żebyśmy nie musieli
Szukać sprawiedliwości 
Na ulicy,
Żeby nas
Medialni najemnicy
Nie mamili,
Żeby nas niemoralni
Sędziowie nie sądzili,
Żeby nam nie włazili
W rodziny butami,
Żeby nie karmili naszych
Dzieci zakłamaną historią
I antywartościami,
Żeby nas z owoców
Naszej pracy nie okradali,
Żeby zasady
Kompetencje i doświadczenie
Szanowali,
Żeby afery korupcyjne
Nie były pod dywan
Zamiatane,
Żeby społeczeństwo
Nie było przez polityków oszukiwane.
W Twoje ręce MATKO 
i pod Twoją obronę
Oddajemy codzienność naszą
Z błaganiem:
Ześlij swym dzieciom
Skuteczną ochronę.
Bo bez Twojej ochrony
Nieuchronnie zginiemy
I nigdy się moralnie
Nie wyprostujemy.

Bogumiła Konstancja Załęska
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Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek 
Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 
budzącego się życia. 

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka 
i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi 
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie 
krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć 
ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. 

Dar życia uważać będziemy za największą 
łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy 
skarb Narodu. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrze-
kamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeń-
stwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 
ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków 
było bezpieczne. 

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach kró-
lowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić 
czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca 
dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec 
prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich 
i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode 
pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je 
przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną 
opieką rodzicielską. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się 
w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci 
kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystu-
sem, Bogiem naszym. 

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby 
w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły 
w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, 
aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy 
i wyzysku. 

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie 
plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym 
dachem domostwa naszego nie było głodnych, 
bezdomnych i płaczących. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy 
stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i naj-
cięższy bój z naszymi wadami narodowymi. 

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu 

i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, 
rozwiązłości. 

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności 
i sumienności, pracowitości, oszczędności, wy-
rzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, 
miłości i sprawiedliwości społecznej. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców 
naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością 
umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych 
i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do 
Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu 
świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Ja-
snogórskiej Stolicy. 

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości 
każdy polski dom i każde polskie serce, aby 
chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia 
każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. 

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko 
Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wpro-
wadzać w życie nasze przyrzeczenia. 

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy! 

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe 
Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. 
Niech nas zobowiązują do godnego przygotowa-
nia serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa 
Polski. 

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu 
naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza 
wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z nie-
woli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie 
maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce 
Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chce-
my pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej 
Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macie-
rzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, 
ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. 

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w ser-
cach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą 
przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodo-
we i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, 
co miłujemy w Bogu. 

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską 
do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego 
życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc 
żywota Twojego. Amen.

Na pielgrzymkę do Częstochowy wybrałam 
się po raz pierwszy. Nie wiedziałam, jak się 

przygotować, i jak będzie wyglądała nasza droga, 
a przede wszystkim – czy podołam. Namówił mnie 
na nią ks. Michał Gołębiowski, który w tym roku 
szedł już po raz kolejny. Mimo że do końca nie 
byłam przekonana do tego typu modlitwy, czy 
w ogóle do rekolekcji tego typu, stwierdziłam, że 
warto spróbować.

nastej była Msza św. – dłuższy postój, na którym 
nietrudno było zasnąć. Ks. Stanisław Orzechowski, 
który każdego dnia miał przygotowane kazanie, 
szybko nas jednak rozbudzał. Mówił językiem, 
który docierał do wszystkich, i zachęcił mnie do 
zastanowienia się nad takimi codziennymi czyn-
nościami, przy których często nawet nie myślimy 
o obecności Pana Jezusa obok nas. 

Każdego dnia przed Mszą, czyli na drugim 
etapie, odbywała się konferencja w drodze prowa-

dzona przez księży z naszej grupy. Dziękuję im za 
trud, jaki włożyli w jej przygotowanie oraz za 

przekazanie Dobrej Nowiny. Mimo trudno-
ści i zmęczenia każdego dnia czekałam 

na konferencję. Była materiałem do 
codziennych przemyśleń. Po każdej 
konferencji mieliśmy chwilę ciszy, 
w której mogliśmy rozważać Boże 
Słowo. Przyznaję, że trochę ciężko 
było się skupić, ale z pewnością 
było to potrzebne, ponieważ cały 

czas śpiewaliśmy, wielbiliśmy Pana. 
Każdego dnia czekałam również na 

modlitwę. Było to dla mnie ważne do-
świadczenie i zdałam sobie sprawę, jak 

wielkie znaczenie ma nasza wspólna modlitwa 
i radość z jej przeżywania. Każdego dnia z rana 
odprawialiśmy brewiarz, śpiewaliśmy również 
Godzinki, różaniec. Ale tak jak wspomniałam 
wcześniej, mieliśmy też chwilę ciszy, podczas której 
mogliśmy uświadomić sobie, że jesteśmy pielgrzy-
mami nie tylko w tym czasie, ale przez całe życie 
i powinniśmy się w swojej wędrówce coraz bardziej 
zbliżać do Pana Boga. Była to taka krótka chwila, 
kiedy mogliśmy zastanowić się nad swoim życiem, 
czym jest dla nas pielgrzymka, jakimi pielgrzymami 
jesteśmy na co dzień, czy potrafimy żyć w zgodzie 
z tym, co Pan nam daje, i czy potrafimy cieszyć się 
każdym dniem, który otrzymujemy od Pana. Każdy 
pewnie zadawał sobie indywidualne pytania, ale 

Sprawozdanie z pielgrzymki  
do Częstochowy

Nasza grupa VIII (RMS-owska z Trzebnicy) od 
razu mi się spodobała, a to dzięki energii i radości, 
dzięki której chciało się iść, nawet wtedy gdy łatwo 
nie było. Pierwsze dni pielgrzymki były najtrudniej-
sze i dały w kość. Zazwyczaj wychodziliśmy między 
piątą a szóstą rano. Wstawaliśmy mniej więcej 
godzinę wcześniej, żeby się przygotować, złożyć 
namioty itd. Niektórym osobom starczało na poran-
ne przygotowania 15 minut. Trasa była zazwyczaj 
podzielona na 4 lub 5 odcinków, z których każdy 
miał 5-7 km, a po każdym odcinku był półgodzinny 
postój. Po drugim odcinku zawsze o godzinie jede-
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naprawdę był to dobry czas na rozpoznawanie Boga 
w innych ludziach, w wielu sytuacjach, w trudzie, 
w kryzysie… 

Pielgrzymka była dnia mnie czasem bez tele-
fonu, bez zegarka – po prostu się wyłączyłam. 
Był to dobry okres do poznania siebie w innych 
warunkach, kiedy nie było wszystkich udogodnień 
i żeby się umyć, trzeba było pójść do kogoś do domu 
i o to poprosić. Deszcz czy spanie pod namiotem 
utrudniały pielgrzymkę, ale nie przejmowałam się 
tym. Każdy z nas przeżywał jakiś kryzys – fizyczny 
lub psychiczny. Mimo to pielgrzymowanie stało się 
dla mnie nawykiem, wręcz uzależnieniem. Niezależ-
nie od wczesnej pory i niewyspania chciałam wstać 
i iść dalej. Drugiego dnia pielgrzymki, w Oleśnicy, 
deszcz całkowicie zalał nam namioty i większość 
rzeczy. Musieliśmy wrócić do domu, żeby się 
wysuszyć. Przez to straciliśmy dzień pielgrzymki. 
Mogliśmy się wtedy poddać i zrezygnować, ale 
nikt nie brał z nas tego pod uwagę i kolejnego dnia 
wyruszyliśmy dalej w trasę. Podczas tej powodzi 
każdy każdemu pomagał. Najbardziej jednak 
uderzyła mnie gościnność mieszkańców nie tylko 
w Oleśnicy, ale również w innych miejscowościach. 
Ludzie przyjmowali nas do swoich domów i pozwa-
lali się umyć, przygotowywali dla nas kolację, ciasta 
i naprawdę serdecznie im za to dziękowaliśmy. 
Ciężko mi teraz opisać towarzyszące nam wtedy 
uczucia, ale nie obyło się bez wzruszenia i łez. 
Samo dojście na Jasną Górę było dla mnie trudem, 
ale przede wszystkim niesamowitą radością. Gdy 
doszliśmy, pojawiły się pierwsze łzy radości, że 
w końcu dotarliśmy do naszej ukochanej Matki, 
która nas zawsze słucha i pomaga.

Dziękuję raz jeszcze za ten wspaniały czas i dzię-
kuję osobom, które przyczyniły się do tego, abym 
mogła pójść na pielgrzymkę, zbliżyć się do Boga 
i lepiej poznać siebie. Teraz – tuż po pielgrzymce 
– wiem, że za rok również się wybiorę, mimo wa-
runków, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. 
Jestem pewna, że podołamy. Pielgrzymkę polecam 
każdemu, kto wciąż poszukuje Boga, a być może 
już Go znalazł i chce spędzić z nim tydzień w nieco 
inny sposób ;)

Magdalena Zarzeczna

Już po raz 34. w dniach 2–10.08.2014 odbyła 
się Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną 

Górę. W tym roku zdecydowaliśmy się iść całą 
rodziną, tzn. ja, Anna, mój mąż Waldek i nasze 
trzy córki, oraz nasi przyjaciele. Wstaliśmy 
wcześnie rano w sobotę i udaliśmy się autobu-
sem do Wrocławia. Tam, po wspólnej modlitwie 
i błogosławieństwie, wyszliśmy na pielgrzymi 
szlak. Postanowiliśmy pielgrzymować razem 
z grupą salwatoriańską prowadzoną przez ks. 
Łukasza Anioła i ks. Macieja Szeszkę. Później 
dołączyli do nas również inni salwatorianie: ks. 
Damian Jaje, ks. Wojciech Czarnota i ks. Michał 
Gołębiowski. Dzięki nim mogliśmy skorzystać 
ze spowiedzi, bo „tylko Szwedzi szli na Jasną 
Górę bez spowiedzi”, porozmawiać, wysłuchać 
konferencji, ale także poprawić sobie humor 
podczas wędrowania, powtarzając powiedzonka 
ks. Macieja, np. „Gazu, gazu do obrazu”. Te 
dziewięć dni dostarczyło nam tylu wrażeń, że 
opowiemy tylko o niektórych. 

Dzień pielgrzyma zaczyna się wcześnie 
rano, około piątej. Po przebudzeniu musieliśmy 
zwijać śpiwory, karimaty i namioty, odłożyć 
bagaże w wyznaczone miejsce. Czasami nawet 
zdążyliśmy umyć zęby i zjeść śniadanie :). Pod-
czas pierwszego etapu śpiewaliśmy Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny, odmawialiśmy jutrznię i witaliśmy się 
z braćmi i siostrami, życząc sobie miłego dnia. 
Na pielgrzymce do każdego zwracaliśmy się: 
bracie, siostro. Dzięki temu czuliśmy się jak jed-
na wielka rodzina Dzieci Bożych. Po pierwszym 
odcinku trasy przychodził czas na posilenie 
ciała. Na stoły na karimatach wjeżdżały kanapki 
z paprykarzem, konserwą tyrolską, gulaszem 
angielskim i pasztetem belgijskim. Nigdzie takie 
kanapki tak nie smakują jak na pielgrzymce. 
Wzmocnieni na ciele, wyruszaliśmy na drugi 
etap, podczas którego wzmacnialiśmy swojego 
ducha. Zawsze czytana była Ewangelia, po 
której wchodziliśmy w strefę ciszy, a po niej 
zazwyczaj któryś z kapłanów wygłaszał dla 
nas konferencję. Czas leciał bardzo szybko 
i zaraz po konferencji dochodziliśmy na miejsce, 
gdzie najczęściej odprawiana była Eucharystia.
Niezwykłe są te Msze święte sprawowane w la-
sach, na łąkach lub w parkach. Każdy z księży 
idących na pielgrzymce odprawia ją w intencji 
otrzymanej od konkretnego pielgrzyma. Pomi-
mo zmęczenia czekaliśmy na słowa głównego 
przewodnika ks. Stanisława Orzechowskiego, 
które kierował do nas podczas kazań. Nie 
trzeba było się specjalnie skupiać ani wysilać, 
aby ich wysłuchać, ponieważ mówił językiem 
prostym, zrozumiałym, o sprawach dotyczących 
każdego z nas. To ksiądz mądry mądrością 
Bożą i życiową, z ogromnym doświadczeniem 
i poczuciem humoru, który swoje spostrzeże-
nia i obserwacje wplatał w kazania. W tym 
roku tematem przewodnim homilii był Jezus 
Chrystus, bo hasło tegorocznej pielgrzymki 
brzmiało „Otwórzmy drzwi Chrystusowi”. 
Otwiera się drzwi tylko temu, kogo się zna. 
Orzech w swoich kazaniach chciał ukazać nam 
Jezusa z różnych perspektyw i zachęcał nas do 
otwarcia Mu drzwi. Z głową pełną przemyśleń 
wyruszaliśmy na kolejne etapy, podczas któ-
rych odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego i różaniec. Podczas drogi towarzyszyły 
nam pieśni i piosenki. Pielgrzymka jest także 
świetnym czasem do poznawania i rozmów 
z ludźmi, przez których przecież też mówi do 
nas Pan Bóg. Wydawać by się mogło, że podczas 
pielgrzymki ludzie tylko się modlą i nie mają 
sił do wygłupów, śmiechu. Wręcz przeciwnie, 
owocem pielgrzymowania jest ogromna radość, 
która przejawia się w uśmiechach, pogodzie 
ducha, żartach, a nawet wygłupach. Po całym 
dniu wędrowania dochodziliśmy do miejsca 
noclegu, gdzie rozbijaliśmy namiot, myliśmy 
się i uczestniczyliśmy we wspólnych zabawach 
zakończonych Apelem Jasnogórskim. Ten nasz 
trud wsparty był modlitwą dużej grupy pielgrzy-
mów duchowych z Obornik Śląskich. Jesteśmy 
Wam wdzięczni za modlitwę. Na naszej drodze 
spotykaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy 
wystawiali jedzenie, picie, pozdrawiali nas 
lub na miejscu noclegu wpuszczali do swoich 
domów, abyśmy mogli się umyć. 

 Pozornie życie pielgrzyma jest monotonne 
i przewidywalne. Jednak każdego dnia uczest-
niczyliśmy w wielu różnych zaplanowanych lub 
nieprzewidzianych wydarzeniach. Pierwszego 

Radosna wiara

Mężczyźni na szlaku.

Czas na odpoczynek.
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dnia, ponieważ była to sobota, wędrowało 
z nami wiele osób, m.in. siostry boromeuszki 
z Trzebnicy. Mieliśmy okazję poznać siostry 
i ich życie. Następnego dnia złapała nas ogromna 
burza, która zmoczyła nam namioty, śpiwory 
i ubrania. Te trudności nie złamały w nas jed-
nak radości i chęci dalszego pielgrzymowania. 
Podczas pielgrzymki trudności przeplatają się 
z radosnymi chwilami. W Kluczborku byliśmy 
świadkami na ślubie Doroty i Grzegorza, a po 
nim zostaliśmy namaszczeni olejkiem radości. 
W doskonałych nastrojach uczestniczyliśmy 
w wieczornym koncercie zespołu „40 synów i 30 

wnuków jeżdżących na 70 oślętach” z Wrocła-
wia, grającego muzykę chrześcijańską. Następ-
nego dnia doszliśmy do sanktuarium św. Anny 
w Oleśnie. Obok zabytkowego kościoła odbyło 
się niezwykłe nabożeństwo pokutne, podczas 
którego leżeliśmy krzyżem na trawie. Tam też 
wszystkie siostry Anie, zanim rozpoczęła się 
Msza Święta, przyniosły do ołtarza figurkę św. 
Anny. Podczas tegorocznej pielgrzymki przeży-
waliśmy wraz z Głównym Przewodnikiem jego 
jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Uroczystą Mszę 
świętą dziękczynną za 50 lat posługi kapłańskiej 
Orzech odprawił nieopodal Górki Przeprośnej, 
a kazanie wygłosił bp Andrzej Siemieniewski. 

Dziesiątego sierpnia dotarliśmy do celu na-
szej sierpniowej wędrówki. Na jasnogórskich 

wałach przywitał nas ks. Orzechowski, a grupa 
salwatoriańska na powitanie wypuściła w niebo 
dwa tysiące gołębi. Potem udaliśmy się przed 
obraz Jasnogórskiej Madonny, a o godz. 11.00 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której prze-
wodniczył bp Andrzej Siemieniewski. 

Mimo że wróciliśmy do domu, nasze wędro-
wanie trwa. Ta pielgrzymka na pewno zmieniła 
każdego z nas i długo jeszcze będzie przynosiła 
owoce.

Wojciechowscy

***
Gdyby wiara twa była wielka jak 
gorczycy ziarnko-
te słowa mówi ci Pan.
I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
przesuń się, przesuń się.
A góra posłusznie przesunie się,
przesunie się, przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się...

Słowa tej pieśni śpiewanej na tegorocznej 
34. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną 
Górę poruszały moje serce i wzbudziły pragnie-
nie posiadania takiej wiary. Jak to osiągnąć? Jak 
to sprawić? Z odpowiedzią przyszły mi słowa 
kazania ks. Orzechowskiego, który zachęcał, 
by zapraszać Jezusa nie tylko do apartamentów 
swojego serca, ale przede wszystkim na strychy 
i piwnice pełne pająków i nietoperzy. Jeśli tylko 
otworzę na oścież swoje serce Jezusowi i wpusz-
czę Go, to On może uleczyć wszystkie zranienia, 
przemienić strach i lęk, oswoić porażki i klęski. 
Czy od tego wiara wzrośnie? Myślę, że tak. Czło-
wiek pełen pokoju w sercu, łagodności i pokory 
jest zdolny w imię Jezusa pokonywać wszystkie 
trudności, które pojawią się w jego życiu, a wiara 
jest jego radością. Każda pielgrzymka, w której 
uczestniczyłam, zmienia mnie i wierzę, że ta 
również pomoże mi stawać się lepszą. Cieszę 
się bardzo, że w tym roku wędrowałam z całą 
moją rodziną, przyjaciółmi i znajomymi ze 
wspólnoty rodzin, z sąsiadami i wieloma oso-
bami z Obornik Śląskich. Zachęcam wszystkich 
do otwarcia drzwi Chrystusowi, ale również do 

wspólnego pielgrzymowania. W październiku 
odbędzie się pielgrzymka do sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Do zobaczenia 
na pielgrzymim szlaku

Anna
***

Na tegorocznej pielgrzymce najbardziej 
podobały mi się wspólne kolacje, Apele Jasno-
górskie i śpiewanie podczas drogi. W zeszłym 
roku w grupie 8. został założony pielgrzymko-
wy zespół „Biedronki”. Śpiewamy w nim (ja, 
moja młodsza siostra, koleżanka Helenka, Maja 
i Kamila) jako przedstawiciele najmłodszej 
grupy pielgrzymów. Jednak najbardziej podo-
bały mi się kazania ks. Orzecha. Były proste 
i zrozumiałe, a przede wszystkim wniosły coś 
do mojego życia. 

Jeśli chcecie się dowiedzieć jak iść po drodze 
w pyle i w skwarze, jak suszyć mokry śpiwór 
w czasie ulewnego deszczu lub jak zjeść kanap-
kę z ohydną mielonką, to... WYRUSZCIE NA 
PIELGRZYMKĘ! :)

Zosia
***

W tym roku na pielgrzymce bardzo mi się 
podobało, szczególnie te momenty kiedy ksiądz 
podsumowywał dzień i opowiadał bajkę na do-
branoc. Na długo zapamiętam ulewę w Oleśnicy.

Kasia
***

Na tegoroczną pielgrzymkę poszłam z ro-
dzicami, ale też z moimi trzema koleżankami. 
Mimo, że znamy się już dość dobrze, mogłam 
poznać je także w tych niecodziennych sytu-
acjach, jakie na pielgrzymce miały miejsce. 
Jestem raczej nieśmiała w pierwszym kontak-
cie, a dzięki temu, że szłam z nimi, łatwiej mi 
było pokonać nieśmiałość i porozmawiać także 
z nieznanymi mi wcześniej osobami. Mam na-
dzieję, że do pójścia w przyszłym roku przekona 
się więcej osób w moim wieku. Pielgrzymka, 
oprócz pogłębienia mojej wiary i lepszego 
zrozumienia siebie, dała mi dużo radości i opty-
mizmu oraz odwagi w kontaktach z innymi.

Natalka, 15 lat
***

Liczna grupa pielgrzymów z Obornik Śląskich 
u celu wędrówki.

Biedronki przy mikrofonach.

Kondolencje
Koleżance Wioletcie Masiudzie  

(członkini pierwszego zespołu redak-
cyjnego Naszej Parafii), 

 jej rodzinie i bliskim
szczere wyrazy współczucia oraz 
pamięci z powodu śmierci ojca –  

Józefa Masiudy  
(zmarłego 15 sierpnia 2014 r.)

– składają Redakcja NP i przyjaciele

W zeszłym roku byłem pierwszy raz na 
pielgrzymce, ale tylko przez kilka dni. W tym 
roku postanowiłem już pójść na całą razem ze 
swoją rodziną. Zarezerwowałem kilka miesię-
cy wcześniej tydzień urlopu i ruszyliśmy. Od 
strony ludzkiej to był bardzo przyjemny urlop; 
24 godziny na dobę ze swoimi najbliższymi, 
cały dzień na świeżym powietrzu, bliskość 
natury – pola, lasy, łąki, poznawanie nowych 
ludzi, noclegi w namiocie. Jednak najważ-
niejsza była codzienna bliskość Boga, której 
doświadczałem na pielgrzymce. Na długo 
zapamiętam swoją spowiedź odbytą w drodze 
między polami kukurydzy, bez kolejki i bez 
pośpiechu. Takich rzeczy możesz doświadczyć 
na pielgrzymce. Polecam wszystkim. 

Waldek
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W dniach od 18 do 23 sierpnia 2014 r. grupa 
dzieci (głównie ministrantów i członków 

scholi) z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Obornikach Śląskich przebywała w Wisełce, 
miejscowości na wyspie Wolin, na „Wakacjach 
z Bogiem”. 

Pod opieką pań Beaty i Moniki (prowadzących 
scholę) oraz księży Macieja i Przemysława przez 
6 dni bawiliśmy się, plażowaliśmy i zwiedzaliśmy 

okolicę. A pewnego dnia zjawił się u nas nawet magik.
Podczas naszego wypoczynku odwiedziliśmy 

między innymi salwatoriański dom rekolekcyjny 
w Międzywodziu, bawiliśmy się w wesołym 
miasteczku w Międzyzdrojach, przeszliśmy grę 
terenową, zakończoną na latarni morskiej Kikut, 
oraz morskie chrzty obozowe. Jak na wakacje 
z Bogiem przystało, codziennie uczestniczyliśmy 
we Mszy świętej i wspólnych modlitwach. 

Podziękowanie…
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli wy-

jazd dzieci na „Wakacje z Bogiem”. Szczególne 
podziękowanie kierujemy do pana Sławomira 
Błażewskiego burmistrza Obornik Śląskich, 
pana Stanisława Brańskiego prezesa Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci, Akcji Katolickiej 
i Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękujemy 
opiekunom: ks. Maciejowi Chwarściankowi, 
ks. Przemysławowi Marszałkowi, paniom Be-
acie Klempert i Monice Pawlak za poświęcony 
czas i zaangażowanie. 

Nasza Mama, Zofia z Wysockich Czartoryska, 
urodziła się w 1912 roku w Krakowie.

Dzieciństwo jej i młodość przebiegły w ziemiań-
skim domu rodzinnym, w którym pielęgnowało się 
patriotyczną tradycję niepodległościową, wśród 
radości i trosk związanych z życiem z pracy na roli. 
W obliczu zagrożenia nawałą bolszewicką 1920 
roku, mając niespełna 8 lat, wspólnie z młodszą 
siostrą przyjęła wczesną Pierwszą Komunię Świętą, 
podczas kiedy ich Ojciec wyruszał na front. Pierwsze 
nauki odbywały się w domu, a średnie wykształcenie 
z maturą otrzymała pod opieką sióstr Sacre Coeur 
w Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem. W Szkole Go-
spodarczej w Snopkowie pod Lwowem rozpoczęła 
studia, których nie ukończyła z powodu wyjścia 
za mąż w 1933 r. Rodzice po ślubie zamieszkali 
w Wielkopolsce, w majątku Taty pod Rawiczem. Po 

Wspomnienie  
o śp. Zofii Czartoryskiej

kilku szczęśliwych latach i przyjściu na świat pierw-
szych dwu synów nastąpiła katastrofa 1939 roku, 
która zupełnie wywróciła dotychczasowy porządek 
świata. Wyrzuceni przez Niemców z Wielkopolski, 
po sześcioletniej tułaczce wojennej, już z czwórką 
dzieci, Rodzice dowiedzieli się od nowych władz 
komunistycznych, że nie mają prawa powrotu 
do swego domu. Zamieszkali na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych w Obornikach Śląskich. Przez resztę 
życia borykali się z zupełnie innymi warunkami niż 
te, do których Mama była przygotowana. U boku 
męża, który nigdy nie zaakceptował komunistycznej 
rzeczywistości, nie miała łatwego życia. Pracowała 
w aptece Zespołu Sanatoriów Przeciwgruźliczych. 
Mimo wielu szykan ze strony nowych władz nigdy 
nie traciła ducha. Zawsze nastawiona pozytywnie 
do ludzi, wśród których przyszło jej żyć, prędko 
znajdowała życzliwość i uznanie. Wychowana w at-
mosferze życia wiejskiego, wśród przyrody, znała ją 
dobrze i kochała jej rytm. W choćby najmniejszym 
ogródku zawsze hodowała warzywa i kwiaty. Znała 
polskie ptaki i ich głosy, troszczyła się o ich los 
podczas zimowych mrozów.

Zakwaterowani byliśmy iście „po niebiańsku” – 
w ośrodku wczasowym o nazwie „Eden” (czyli raj). 
Tam odbywała się większa część zajęć: ognisko, 
gry sportowe, zajęcia muzyczne, plastyczne i fry-
zjerskie. Było wiele konkursów z nagrodami. Poza 
morską plażą chadzaliśmy też nad pobliskie jezioro.

Oprócz różnych przyjemności były także i ele-
menty iście harcerskiego rygoru: sprawdzanie 
każdego ranka czystości w pokojach i zaprawa 
fizyczna wkrótce po pobudce. 

Pewnego dnia doszło do niespodziewanego, 
ale bardzo miłego spotkania z oborniczankami 
z sąsiedniej parafii Judy Tadeusza i Antoniego Pa-
dewskiego, które również wypoczywały w Wisełce 
i zatrzymały się akurat na naszej plaży. 

Na zakończenie krótkiego turnusu odbyła się 
pożegnalna dyskoteka, na której wszyscy świetnie 
się bawili (nawet ks. Przemek szalał na parkiecie). 

Ten wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby 
nie dofinansowanie uzyskane z kilku instytucji: 
Międzyparafialnego Zespołu Caritas, Urzędu 
Miejskiego w Obornikach Śl. i obornickiego Koła 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz wsparcie 

W podeszłym już wieku Rodzice na kilka lat 
powrócili do życia wiejskiego. Po wyjściu z domu 
wszystkich synów sprzedali miejskie mieszkanie 
w Obornikach Śląskich i hodowali owce w małym 
gospodarstwie rolnym w Morzęcinie Małym, a po 
kilku latach pozostawili je synowi i przenieśli się 
do Puszczykowa pod Poznaniem.

Mama miała głęboko wpojone, należące do 
ziemiańskiego wychowania, poczucie odpowie-
dzialności za los słabszych, biednych czy chorych 
w swoim otoczeniu. Zawsze, z wielką troską starała 
się ich wspierać radą, dzielić się z nimi doświad-
czeniem i wspomagać ich materialnie, jeśli tylko 
były takie możliwości. Owocowało to wielkim 
szacunkiem rodziny i wszystkich osób z Jej oto-
czenia. Miarą wielkości Jej autorytetu niech będzie 
to, że według mej wiedzy, Mama wychowała pięciu 
synów, nigdy nie podnosząc głosu.

Umarła w Puszczykowie 20 sierpnia br., przeżyw-
szy niemal 102 lata. Do trumny włożyłem w Jej ręce 
różaniec, którego paciorki do niedawna przesuwała 
między palcami, modląc się w naszej intencji.

Gustaw Czartoryski

naszych parafian, którzy wcześniej kupowali 
przygotowane przez scholę wyroby rękodzielnicze 
i składali ofiary dla ministrantów podczas kolędy. 
Za każdą okazaną pomoc bardzo dziękujemy!

Zuzanna Klempert i Monika Pawlak 
 
PS. We wszystkich poczynaniach i przygo-

dach tych kilku sierpniowych dni towarzyszył 
nam pan Darek – kierowca, którego wszyscy 
polubili. A charakterystyczną postacią i znakiem 
rozpoznawczym naszej grupy była mała Julka ze 
swoim nieodłącznym balonikiem.

Imieniny i jubileusz  
ks. Benona Hojenskiego

W dniu 16 czerwca 20114 r. o godz. 19.00 
została odprawiona uroczysta Msza św. 
z okazji 45-lecia kapłaństwa i imienin ks. 
superiora Benona Hojeńskiego SDS.

Wakacje z Bogiem



1716

Już po raz trzeci grupa wolontariuszy z Obornik 
Śląskich wzięła udział w akcji „ Mogiłę pradzia-

da ocal od zapomnienia”. Publiczne Gimnazjum 
w Obornikach Śląskich reprezentowali: Karolina 
Dynia, Ada Popławska, Sandra Gaj, Jakub Dzia-
łak,Bożena Magnowska; Powiatowy Zespół Szkół 
w Obornikach Śl. – Stanisław Franczak, Jakub Ro-
kita oraz Tomasz Kubiak; Urząd Miejski – burmistrz 

Sławomir Błażewski. 
Dorosłych mieszkań-
ców reprezentowali 
p. Maria Sobków 
z mężem Ryszardem, 
p. Danuta Śmiałek, 
p. Arkadiusz Kuchar-
ski i p. Witold Alek-
sandrowicz. 

Wakacyjny wy-
jazd był ukoronowa-
niem działań prowa-
dzonych w naszych 
szkołach, podczas 
gminnych uroczy-

stości. W ciągu roku szkolnego wolontariusze 
przygotowywali świąteczne paczki, zbierali znicze 
oraz symboliczną złotówkę na remont polskich 
nekropolii na Wschodzie. Dziękujemy wszystkim, 
którzy okazywali nam sympatię i wsparcie.

 Po uroczystym pożegnaniu we Wrocławiu 
przez marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybyl-
skiego, p. Marcina 
Brodawskiego z TVP 
Wrocław, p. kurator 
oświaty Beatę Paw-
łowicz oraz księdza 
Bordjakiewicza wyru-
szyliśmy na Ukrainę.

W drodze do na-
szego zaprzyjaźnio-
nego Husiatyna od-
wiedziliśmy Lwów. 

Oprócz zwiedzania miasta byliśmy na cmenta-
rzach Łyczakowskim i Orląt Lwowskich.

Późnym popołudniem dotarliśmy do celu. 
Czekali na nas mer Husiatyna Michaiło Sawczuk 
i cudowny człowiek,redaktor lokalnej gazety 
Leonid Dubas. Po powitaniu, zapaleniu zniczy 
przed tablicą upamiętniającą tych, co zginęli za 
wolną Ukrainę, udaliśmy się do naszego kościoła. 
Byliśmy bardzo zaskoczeni. Ojciec Michał ostro 
zabrał się za remont świątyni.

Po zwiedzeniu kościoła udaliśmy się na nasz 
cmentarz. Również w hotelu „ Symfonia” zo-
staliśmy serdecznie powitani przez właściciela, 
p. Iwana, p. Oksanę i wszystkich pracowników. 
Właściciel zawsze zapewnia nam bardzo dobre 
warunki lokalowe i wyżywienie. Jesteśmy za to mu 
bardzo wdzięczni. Po ciężkiej pracy na cmentarzu 
ciepła woda i smaczne posiłki są luksusem.

Następnego dnia po rozpoznaniu sytuacji 
ustaliliśmy plan działania i podział prac. Wczesną 
wiosną mer Husiatyna wykarczował drzewa. My 
zajęliśmy się wycinaniem krzewów, chwastów, 
które od ubiegłego roku bardzo urosły. Ścięte 
zielsko, krzewy i śmieci gromadziliśmy w jednym 
miejscu, a potem paliliśmy ogromne ogniska.

Łatwo jest napisać te zdania! A wyciąć lub 
wyrąbać krzaki, wyciąć wysoką trawę, podnieść 
płyty nagrobne było bardzo trudno. To była praca 
przede wszystkim dla chłopców. Dobrze,że razem 
z nami pracowali koledzy i koleżanki z Husiaty-

na – Ilona Werbowecka, Julia Sukacz, Krystyna 
Dereniewska, Andrzej Daniluk, Pietia Budziński, 
Sasza Procanin

Dopiero gdy wszystko co zaplanowano, było 
już ścięte, zagrabione, spalone przystąpiono do 
czyszczenia, odkrywania i malowania napisów na 
nagrobkach. Tu niezbędne były miękkie lub dru-
ciane szczotki, szpachelki, szmatki, pędzle i farba. 

Wszystkich raz za razem nawiedzały dręczące 
myśli oraz niepokój w sercu: „Czy zdążymy? Ile 
jesteśmy w stanie oczyścić nagrobków? Nikt 
nie marnotrawił czasu. A jednak go zabrakło! 
Mimo wysiłku i starań nie wszystko udało się 
uporządkować!

Dni świąteczne oraz wolne popołudnia przezna-
czono na wypoczynek i zwiedzanie. Zwiedziliśmy 
Kamieniec Podolski, Chocim, Czerniowce – te 
przepiękne i związane z historią Polski miejsca 
wywarły wielkie wrażenie na młodych Polakach. 
Lekcje patriotyzmu i zadumy przeplatały się z pły-
nącą błyskawicznie rzeczywistością.

Najpiękniejsze chwile to czas spędzany z mło-
dymi przyjaciółmi.

W czasie wolnym odbywały się też spotkania 
z władzami Husiatyna i mieszkańcami, których 
rodziny mieszkają w Obornikach Śląskich

W przemiłej atmosferze dziesięć dni upłynęło 
niepostrzeżenie. Kiedy nadszedł czas pożegnania 
z gospodarzami, grupa wolontariuszy z Obornik 
Śląskich powtarzała z mocą i wiarą w głosie: 
„Mamy tu jeszcze wiele do zrobienia! Wrócimy! 
Wrócimy na pewno!”

Bożena Magnowska

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Oborniki Śląskie – Husiatyn, lipiec 2014

Dożynki w Golędzinowie
W dniu 23 sierpnia 2014 r. w Golędzinowie 

odbyły się uroczystości Gminnych Doży-
nek. Mszę św. o godzinie 13.30 celebrował 
i kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek 
Wawrzyniak SDS. Po Mszy św. odsłonięta 
została tablica ku czci Wernera Kloske, by-
łego mieszkańca Golędzinowa i wielkiego 
przyjaciela Polski.

Odpust w Golędzinowie
W dniu 29.06.2014 w Kaplicy Mszalnej 

pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy przeżywaliśmy uroczystość odpu-
stową. Mszy św. przewodniczy i kazanie 
wygłosi ks. superior Benon Hojeński SDS. 
Po Mszy św. odbyło się spotkanie przy kawie.
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Bohater książki Antoine’a de Saint-Exupe-
ry’ego „Mały Książe” znalazł się na pla-

necie zamieszkałej przez króla, który siedział 
na tronie, a jego płaszcz zakrywał całą planetę. 
Kiedy Mały Książe pokazał się na planecie, 
król zawołał: „Widzę podwładnego”. Mały 
Książę się zdziwił: „Jak możesz mówić, że wi-
dzisz podwładnego, przecież mnie nie znasz?”. 
Nasz bohater nie wiedział, że dla króla każdy 

Klucze władzy
człowiek jest podwładnym. Kiedy ziewnął, król 
zwrócił mu uwagę, że nie przystoi w obecności 
króla ziewać. Musiał się więc tłumaczyć, że jest 
zmęczony i nie potrafi zapanować nad tym od-
ruchem. Król więc rozkazał mu ziewać, swoją 
decyzję uzasadnił tym, że dawno nie widział 
osoby ziewające. Mały książę onieśmielony 
nie mógł już więcej ziewać, nastała więc kon-
sternacja. Król był władzą absolutnym, nie 
tolerował nieposłuszeństwa. 

Mały Książe nieśmiało zapytał kim właści-
wie król rządzi? Król odpowiedział, że wszyst-
kim. Poprosił więc, by król wydał rozkaz słoń-
cu, by zaszło, bo lubił oglądać zachody słońca. 
Król zgodził się wydać taki rozkaz, ale gdy 
będą sprzyjające warunku, czyli o godz. 19.40. 
Uważał się bowiem za rozsądnego władcę, 
który wymaga tylko tego, co może otrzymać. 
Kiedy Mały Książe zdecydował się odejść, 
władca zaproponował mu stanowisko ministra 
sprawiedliwości. Mały Książe się zdziwił, bo 
na planecie nie było nikogo więcej oprócz króla 
i jego. Król więc zauważył, że może sądzić 
samego siebie, trudniej jest bowiem sądzić 
samego siebie niż innych ludzi, kto zyska taką 
umiejętność ten staje się mądrym człowiekiem. 
Mały Książe doszedł do wniosku, że sam siebie 
może sądzić w każdy miejscu i nie musi zostać 
na tej planecie. Wtedy król zaproponował, by 
sądził starego szczura, który mieszka na pla-
necie. Będzie mógł go skazywać na śmierć, 
a później ułaskawiać. Kary śmierci nie należy 
wykonywać na szczurze, bo jest tylko jeden 
i nie byłoby kogo sądzić.

Małemu Księciu się to nie podoba, mimo 
nalegań króla postanowił odejść z tej planety, 
gdy odchodził król mianował go swoim amba-
sadorem. Mały Książe doszedł do wniosku, że 
dorośli są bardzo dziwni.

Planeta jest symbolem wnętrza człowieka, 
na planecie króla nie ma miejsca dla innych 
ludzi, każdy napotkany człowiek jest podwład-

nym, trzeba pokazać mu swoją władzę. Mówiąc 
potocznie: jak by nie było, to i tak musi wyjść 
na moje. Wszystko powinno zależeć od króla, 
od władcy, a jeżeli coś nie zależy od mojej wła-
dzy, to powołując się na zdrowy rozsądek może 
władca wykazać, że i tak to od niego zależy. 

Dzisiejsze czytania mszalne mówią nam 
o przekazaniu kluczy, pierwsze czytanie o prze-
kazaniu kluczy potomstwu Dawida. Ewangelia 
natomiast o przekazaniu kluczy przez Chrystu-
sa św. Piotrowi. Czy w związku z tym św. Piotr 
i jego następcy stają się jak Król z opowiadania 
„Mały Książe”? Władza papieża jest inna niż 
króla. W Konstytucji o Kościele Soboru Waty-
kańskiego II jest napisane, że Chrystus „w św. 
Piotrze ustanowił trwałą i widzialną zasadę 
i fundament jedności i wspólnoty.” Dzięki 
papieżowi katolicy z całego świata mogą czuć 
się jedną rodziną, mimo kolosalnych różnic 
w sposobie życia i mentalności. 

Chrystus powiedział do św. Piotra: „I tobie 
dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek 
zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie.” 
(Mt 16,19) Z tego wynika, że władza papieża 
wiąże się z niebem, czyli jest władzą ducho-
wą. Papież nie jest i nie chce nikogo uczynić 
swoim poddanym. Każdy jednak, kto chce być 
katolikiem, musi uznać jego pozycję. Każda 
epoka ma swoje problemy czy to natury do-
gmatycznej, czy moralnej, musi być więc ktoś 
kto w sposób jednoznaczny powie ludziom, co 
w danej sytuacji należy czynić, a czego należy 
unikać. Istotą władzy papieża nie jest jego wola, 
wprawdzie jest widzialną głową Kościoła, ale 
niewidzialną głową Kościoła jest Chrystus. 
Papież musi się liczyć z osobą Chrystusa, czyli 
z tym co Chrystus chciałby w danej chwili 
powiedzieć i co chciałby, by jego uczniowie 
czynili. Z jednej strony papież wsłuchany jest 
w głos swoich współwyznawców, z drugiej 
strony, co jest ważniejsze, musi szukać woli 
Chrystusa. 

Z punktu widzenia ludzkiego jest władcą 
absolutnym, z punktu widzenia wiary jest sługą 
Chrystusa jak każdy katolik.

ks. Rafał Masarczyk SDS

Imieniny ks. proboszcza  
Jacka Wawrzyniaka

W dniu 17 sierpnia 2014 r. została odprawiona 
o godz. 11.00 uroczysta Msza Św. z okazji imie-
nin ks. proboszcza Jacka Wawrzyniaka SDS.

Imieniny ks.  
Włodzimierza Szydłowskiego

Dnia 15.07.2014 r. została odprawiona o godz. 
19.00 Msza św. z okazji imienin ks. Włodzimie-
rza Szydłowskiego SDS.

VIII Ogólnopolski Przegląd 
Pieśni Sakralnej  

Vox Domini
Jak co roku, również w niedzielę 22 czerw-

ca 2014 roku w Prusicach w kościele św. 
Jakuba odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd 
Pieśni Sakralnej „Vox Domini”.

 Do uczestnictwa w tym przeglądzie zgło-
siło się 14 chórów, których uczestnikami byli 
młodsi i starsi wykonawcy z całej Polski.

Słuchanie pieśni religijnych było wspaniałą 
ucztą duchową. Muzyka chóralna pozwoliła 
nam spotkać się w licznym gronie, cieszyć się 
pięknym śpiewem i chwalić Boga.

Chór Atena pod dyrekcją pani Ewy Skubisz 
wykonał pieśni: „Jezu mój jak Ty się zniżasz”, 
„Przeczysta Dziewico”, „Modlitwa o pokój”, 
„Już Zbawiciel Jezus żyje”.

O godz. 17.00 odbyła się Msza św. sprawo-
wana w intencji uczestników tego przeglądu, 
a o godz.18.30 nastąpiło ogłoszenie wyników 
przesłuchań.

 Nasze wykonanie powyższych pieśni 
zostało docenione przez jury, zajęliśmy bo-
wiemII miejsce.

Jadwiga Borowska

Jubileusz ks. Stanisława Muchy
8 września, w święto Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny, ks. superior Stanisław 
Mucha SDS obchodził 25 lecie złożenia ślubów 
zakonnych. Z tej okazji składamy ks. Stanisła-
wowi najlepsze życzenia wielu łask Bożych, 
wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny oraz 
wytrwałości w wiernym naśladowaniu Jezusa 
Chrystusa. 
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29 sierpnia, po Mszy św. o godz. 12.00, spod 
kościoła przy ul. Trzebnickiej wyruszyła 

pielgrzymka do Włoch, którą można nazwać 
pielgrzymką śladami świętych. Nasza grupa 
z ks. Jackiem Wawrzyniakiem, duchowym 
przewodnikiem, liczyła 55 osób. Wraz z nami 
pielgrzymowała pani Teresa Ciszewska jako 
pilot i dyrektor Biura Alfa-Tur, nie można też 
zapomnieć o panach kierowcach, którzy szczę-
śliwie i bezpiecznie prowadzili nasz autobus.

Pierwszego dnia pielgrzymki dojechaliśmy 
na nocleg do Altötting w Bawarii. Następnego 
dnia już o szóstej rano uczestniczyliśmy we 
Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej – Królowej Bawarii, a następnie zwiedzili-
śmy to piękne miasteczko wraz z sanktuarium 
św. brata Konrada. Ponieważ od Marktl, w któ-
rym urodził się papież Benedykt XVI, dzieliło 
nas tylko 14 kilometrów, także odwiedziliśmy 
to miejsce. Stamtąd wyruszyliśmy już w stro-
nę Włoch, gdzie zatrzymaliśmy się na nocleg 
w okolicach jeziora Garda w Affi. W niedzielę 
rano, 31 sierpnia, zwiedzaliśmy piękną Floren-
cję – stolicę Toskanii. Wyjątkowym zabytkiem 
jest katedra Santa Maria del Fiore, czwarty co 
do wielkości kościół na świecie. Zwiedzanie 
miasta zakończyliśmy Mszą św. w kościele 
Świętej Trójcy. Kolejny dzień naszej pielgrzym-
ki rozpoczął się od zwiedzania Sieny, miasta 
św. Katarzyny Sieneńskiej. Siena zachwyca 
strukturą miasta oraz piękną katedrą. Mszę 
św. sprawowaliśmy w kościele św. Katarzyny. 
Wieczorem dojechaliśmy do Rzymu i mo-
gliśmy zobaczyć to miasto nocą. 2 września 
rozpoczęliśmy dzień od Mszy św. przy grobie 
św. Jana Pawła II, a następnie zwiedziliśmy 
Bazylikę Watykańską i Muzea Watykańskie 
wraz z przepiękną kaplicą Sykstyńską, w której 
odbywa się konklawe – wybór papieży. Po po-
łudniu przez Most Anioła doszliśmy do Piazza 
Navona i Panteonu. Stamtąd dojechaliśmy auto-

busem do Bazyliki na Lateranie i po kolanach 
weszliśmy po świętych schodach, po których 
Pan Jezus szedł do Piłata. Dzień zakończyliśmy 
w bazylice Santa Maria Maggiore. 3 wrze-
śnia uczestniczyliśmy w audiencji generalnej 
z papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra. 
Po niej zwiedziliśmy Dom Generalny Księży 
Salwatorianów, gdzie przywitał nas Ojciec 
Generał. Była chwila modlitwy przy grobie 
założyciela salwatorianów, o. Franciszka od 
Krzyża Jordana. Następnie wyruszyliśmy na 
Monte Cassino, gdzie na cmentarzu żołnierzy 
polskich sprawowaliśmy Mszę św. i złożyliśmy 
przywiezione znicze i wiązankę czerwonych 
maków, po czym zwiedziliśmy klasztor be-
nedyktynów. Stamtąd udaliśmy na nocleg do 
Ottaviano około Neapolu. Następny dzień był 
wprawdzie dniem wolnym, jednak większość 
grupy udała się na Capri, gdzie zwiedziliśmy 
piękną wyspę pod kierunkiem wspaniałej 
pani przewodnik Basi Surowiec. Na Capri, 
w katedrze, sprawowaliśmy także Mszę św. 
Po powrocie do Neapolu zwiedziliśmy miasto, 
przejeżdżając przez nie autokarem. 

W kolejnym dniu naszego pielgrzymo-
wania nawiedziliśmy sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Pompejach. Po mo-
dlitwie zwiedzaliśmy antyczne Pompeje 
zniszczone przez erupcję Wezuwiusza w I w. 
n.e. Stamtąd udaliśmy się w okolice Bari na 
nocleg. Dziewiąty dzień naszej pielgrzymki 
rozpoczęliśmy od zwiedzania miasteczka, 
w którym nocowaliśmy – Polignano a Mare. 
Tam nawiedziliśmy kościół z relikwiami św. 
Wita. Następnie zwiedzaliśmy Alberobello, 
które słynie z unikatowych domów Stamtąd 
pojechaliśmy do Bari, gdzie nawiedzaliśmy 
Bazylikę z grobem św. Mikołaja oraz grobem 
królowej Bony. Przy ołtarzu św. Mikołaja 
sprawowaliśmy Mszę św. Na nocleg przyje-
chaliśmy do San Giovani Rotondo. 

Pielgrzymka śladami świętych  
– Włochy 2014

Dzień dziesiąty rozpoczął się od Mszy 
św. w kościele, w którym przez wiele lat św. 
Ojciec Pio sprawował Mszę św. i spowiadał. 
Ks. Jacek sprawował tę Mszę św. w ornacie 
uszytym dla Benedykta XVI. Później o. 
Zbigniew, kapucyn z Polski, oprowadził 
nas po sanktuarium Ojca Pio. Był nie tylko 
przewodnikiem po sanktuarium, ale i za-
razem rekolekcjonistą przemawiającym do 
naszych serc. Ten przedpołudniowy czas 

zakończyliśmy przy grobie Ojca Pio. Po 
południu udaliśmy się do Sanktuarium św. 
Michała Archanioła na Górze Gargano – je-
dynego sanktuarium niepoświęconego ręką 
ludzką. Ten bogaty w przeżycia niedzielny 
dzień zakończyliśmy modlitwą różańcową 
w kaplicy przy grobie Ojca Pio. Następny 
dzień rozpoczęliśmy jak poprzedni, od Mszy 
św. w kościele. Był to dzień wyjątkowy – 8 
września – święto Narodzenia Matki Bożej. 
Po południu nawiedziliśmy Loreto – Domek 
Matki Bożej z Nazaretu, w którym według 
tradycji narodziła się Maryja i dokonało się 
Zwiastowanie. Pod wieczór dojechaliśmy 
w okolice Rimini do Gatteo a Mare na nocleg.

Kolejny dzień był dniem wypoczynku. 
Część grupy odpoczywała w hotelu, na spa-
cerach, część na plaży. Msza św. sprawowana 
była w kościele parafialnym, po której udali-
śmy się do hotelu na wspólna kolację i wspól-

ny wieczorek w radości, gdzie przy włoskich 
przekąskach rozmawialiśmy i śpiewaliśmy. 

Ostatni dzień pobytu we Włoszech spę-
dziliśmy w Padwie u św. Antoniego, patrona 
naszej parafii. Zwiedziliśmy bazylikę i klasztor, 
modliliśmy się indywidualnie przy grobie św. 
Antoniego. Pobyt zakończyliśmy Mszą św. 
i z błogosławieństwem wyruszyliśmy do domu. 

Z żalem opuszczaliśmy Włochy, wspomi-
nając pielgrzymi szlak, na którym odmawia-

liśmy codziennymi Godzinki, Anioł Pański, 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, 
słuchaliśmy konferencji i homilii ks. probosz-
cza, śpiewaliśmy Apel Jasnogórski i mnóstwo 
pieśni. Dziękując Bogu za otrzymane łaski, 
wróciliśmy szczęśliwie do Obornik, zachowu-
jąc głęboko w pamięci cudownych trzynaście 
dni naszego pielgrzymowania i zastanawiając 
się, dokąd pojedziemy za rok?

Pielgrzym

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszyst-

kim uczestnikom pielgrzymki do Włoch, która 
odbyła się w dniach od 29 sierpnia do 11 
września br., za zakupiony w sanktuarium św. 
Antoniego w Padwie kielich mszalny podaro-
wany dla naszego kościoła. Bóg zapłać.. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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17 sierpnia swoje imieniny obchodził ks. 
proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS. Msza św. 
w jego intencji była sprawowana o godz. 11.00, 
po Mszy św. przedstawiciele grup parafialnych 
złożyli życzenia. 

18 sierpnia grupa naszej młodzieży wraz z ks. 
Włodzimierzem Szydłowskim SDS wyjechała na 
cztery dni do Bielska-Białej i Szczyrku. 

23 sierpnia w Golędzinowie odbyły się Do-
żynki Gminne. Msza św. dziękczynna o godz. 
13.30 sprawowana była na placu przy kaplicy. 
Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. proboszcz 
Jacek Wawrzyniak SDS, koncelebrował ks. Rafał 
Masarczyk SDS.

26 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Po 
Mszy św. wieczornej odmówiliśmy nowennę do 
św. Judy Tadeusza.

29 sierpnia o godz. 12.00 sprawowana była 
Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki autoka-
rowej do Włoch (w dniach od 29 sierpnia do 11 
września). Po Mszy św. 55 osób wyruszyło w piel-
grzymkową trasę. Przewodnikiem duchowym był 
ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS.

31 sierpnia, w ramach XXI Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, 
o godz. 18.00 odbył się w naszym kościele kon-
cert pt. „Święty Jan Paweł II – Dar i tajemnica”. 
Wystąpili: Jerzy Zelnik – recytacja i Robert 
Grudzień – organy. W tym dniu podczas mszy 
św. przedpołudniowych scholka dziecięca naszej 
parafii zebrała 1633 zł na wspólny wyjazd we 
wrześniu. Bóg zapłać. 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 
i katechetyczny. Msza św. na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego była sprawowana o godz. 8.00. 
W tym dniu po Mszy św. wieczornej odbyło się 
spotkanie Kręgu Biblijnego.

4 września, w pierwszy czwartek miesiąca, 
sprawowana była Godzina Święta. 

5 września, w pierwszy piątek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej sprawowane było, nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i zmiana bilecików Straży Honorowej Serca Pana 
Jezusa.

6 września, w pierwszą sobotę miesiąca, 
sprawowane było nabożeństwo pierwszosobotnie 
ku czci Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu 
odwiedziliśmy z posługą sakramentalną naszych 
chorych w domach.

7 września, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 8.30 miała miejsce zmia-
na tajemnic różańca świętego, a po południu 
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00 do 17.00. W tym dniu Akcja Katolicka 
zebrała do puszek ofiary w kwocie 1408,40 
zł na dożywianie w szkołach dzieci w ubogich 
rodzin. Bóg zapłać. 

8 września odbyło się spotkanie Kręgu Bi-
blijnego.

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

10 września odbyła się konferencja dla rodzi-
ców i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.

13 września sprawowaliśmy nabożeństwo 
fatimskie. W tym dniu nasza scholka dziecięca 
wraz z opiekunami i ks. Michałem Gołębiowskim 
SDS byli na wspólnym wyjeździe w Ziemi Kłodzkiej. 

14 września po Mszy św. o godz. 17.00 odbyła 
się konferencja dla uczniów klas drugich i trzecich 
gimnazjum oraz wszystkich, którzy pragną przygo-
tować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania 
i ich rodziców. W tym dniu taca na remont naszego 
kościoła wyniosła 6979,69 zł. Bóg zapłać.

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

18 września o godz. 8.30 sprawowana była 
Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademic-
kiego Uniwersytetu III Wieku „Atena”.

19 września na Jasnej Górze odbyło się corocz-
ne nocne czuwanie duchowieństwa i wiernych Ar-
chidiecezji Wrocławskiej. W czuwaniu tym wzięła 
grupa osób z naszej parafii wraz z ks. proboszczem 
Jackiem Wawrzyniakiem SDS. 

20 września grupa młodzieży wraz z ks. 
Włodzimierzem Szydłowskim SDS uczestniczyła 
w młodzieżowym czuwaniu nocnym w sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. 

Kronika 
parafialna 

Kronika parafii JTiAP

29 czerwca w kaplicy mszalnej w Golędzinowie 
przeżywaliśmy odpust ku czci NMP Nieustającej 
Pomocy. O godz. 9.45 została odprawiona uro-
czysta Msza św., której przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. superior Benon Hojeński SDS.

30 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne 
dla uczestników pielgrzymki do Włoch w terminie 
od 29 sierpnia do 11 września br. 

3 lipca, w pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy 
św. wieczornej sprawowana była Godzina Święta. 
W tym dniu gościliśmy w naszej parafii Rowerową 
Pielgrzymkę Głogowską na Jasną Górę. Dzięki 
uprzejmości Dyrekcji nocowali oni w naszej Szkole 
Podstawowej nr 3. Pielgrzymka liczyła 180 osób. 

4 lipca, w pierwszy piątek miesiąca, po Mszy 
św. wieczornej sprawowane było nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zmiana 
bilecików Straży Honorowej Serca Pana Jezusa. 

5 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca, sprawo-
wane było nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu odwiedzi-
liśmy z posługą sakramentalną naszych chorych 
w domach. Wieczorna Msza św. była sprawowana 
w intencji ks. Włodzimierza Szydłowskiego z racji 
jego imienin i urodzin. Po Mszy św. przedstawiciele 
grup parafialnych złożyły solenizantowi życzenia.

6 lipca, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy 
św. o godz. 8.30 miała miejsce zmiana tajemnic 
różańca świętego, a popołudniu Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 17.00. 

7 lipca, w drugi wtorek miesiąca, sprawowana 
była Msza św. wotywna i nowenna do św. Anto-
niego Padewskiego.

8 lipca odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych.

12 lipca odbyło się nabożeństwo fatimskie. 

13 lipca, w drugą niedzielę miesiąca, taca na 
remont naszego kościoła wyniosła 6483 zł. Za 
ofiary składamy Bóg zapłać. 

16 lipca, we wspomnienie Matki Bożej z Góry 
Karmel, podczas Mszy św. miał miejsce obrzęd 
nałożenia szkaplerza świętego. 

27 lipca w kaplicy mszalnej w Kowalach odbył 
się odpust ku czci św. Anny. O godz. 9.45 była spra-
wowana uroczysta Msza św., której przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak 
SDS. Po każdej Mszy św. miało miejsce poświęce-
nie pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa. 

27 lipca gościliśmy w naszej wspólnocie 
parafialnej i zakonnej ks. Andrzeja Kusiaka, sal-
watorianina pracującego w Meksyku. W kazaniach 
przybliżał nam życie i pracę duszpasterską w tym 
kraju. Ofiary złożone na tacę i przeznaczone na 
potrzeby misyjne salwatorianów w Meksyku wy-
niosły 6 511 zł. Bóg zapłać. 

1 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej sprawowane było, nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zmiana 
bilecików Straży Honorowej Serca Pana Jezusa.

2 sierpnia, w pierwszą sobotę miesiąca, spra-
wowane było nabożeństwo pierwszosobotnie ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu spod 
Katedry Wrocławskiej wyruszyła 34. Wrocławska 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestniczyła 
w niej duża grupa pielgrzymów z naszej parafii 
wraz z ks. Michałem Gołębiowskim SDS. Podczas 
trwania pielgrzymki pielgrzymi duchowi gromadzili 
się w naszym kościele na adoracji Najświętszego 
Sakramentu po Mszy św. wieczornej. 

3 sierpnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, po 
Mszy św. o godz. 8.30 miała miejsce zmiana tajem-
nic różańca świętego, a po południu adoracja Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 17.00.

4 sierpnia gościliśmy w naszej parafii piel-
grzymów z Głogowa zdążających na Jasną Górę. 
Zatrzymali się u nas na wspólną Eucharystię, 
posiłek i krótki wypoczynek. 

6 sierpnia przeżywaliśmy święto Przemienia 
Pańskiego. 

10 sierpnia, w drugą niedzielę miesiąca, taca 
na remont naszego kościoła wyniosła 5927 zł. 
Bóg zapłać.

13 sierpnia sprawowane było nabożeństwo 
fatimskie.

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, po każdej Mszy św. świeciliśmy wiązanki 
z kwiatów i ziół. 
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OgłOszeniA 
pArAfii JTiAp

W dniach od 7 lipca do 14 sierpnia trwała 
główna część zaplanowanego na ten rok 

remontu w naszym kościele. W miesiącu lipcu 
Msze św. w tygodniu były odprawiane w dawnej 
kaplicy Domu Katolickiego. Msza św. niedzielna 
odprawiana w sobotę wieczorem oraz Msze św. 
w niedzielę 13 i 20 lipca były odprawiane na 
placu przed kościołem. W ramach przeprowa-
dzonych prac zainstalowano instalację grzewczą 
pod ławkami, w części prezbiterium i w za-
krystii, zamontowano kocioł gazowy, drew-
niany podest pod ławkami zstąpiono płytkami 
ceramicznymi, zlikwidowano podwyższenie 
pod chrzcielnicą i przed ołtarzem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, odkrywając historyczne 
płytki, lastrykowe wykończenie prezbiterium, 
zastąpiono płytami marmurowymi, wykonano 
nowy ołtarz i ambonkę według projektu archi-
tekta pana Stanisława Marka, przeprowadzono 
konieczne prace elektryczne. Mury we wnękach 
przed prezbiterium otrzymały dodatkową izo-
lację pionową. 

Obecnie pozostały jeszcze drobne prace 
wykończeniowe, doprowadzenie i podłącze-
nie gazu oraz wyłożenie miejsc po dawnych 
ołtarzach płytkami historycznymi, do czego 
zostaliśmy zobowiązani przez urząd konser-
watorski. Do wyjaśnienia pozostaje również 
sprawa odtworzenia balasek, których projekt 
został zakwestionowany przez Komisję ds. 

sztuki kościelnej. Obecnie więc, ze względów 
praktycznych, przystępujemy do Komunii Św. 
w postawie stojącej, co jest jedną z dopuszczo-
nych i praktykowanych w wielu parafiach form 
przyjmowania Komunii Św. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób pomogli w przepro-
wadzeniu remontu, który był dużym wysiłkiem 
organizacyjnym i finansowym. Dziękujemy 
za modlitwę oraz za ofiary składane na tacę 
i wpłacane na konto parafii. Szczególne po-
dziękowanie kierujemy do parafian, którzy 
na różne sposoby osobiście zaangażowali się 
w prowadzone prace. Plany na dalsze miesiące 
i lata to zewnętrzny etap osuszania kościoła. 
Jego koszt przekracza nasze obecne możliwo-
ści. Ufając w Bożą pomoc polecajmy tę sprawę 
Bożej opatrzności.

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Na początku roku szkolnego księża i kate-
checi są świadkami rezygnowania nie-

których uczniów, za zgodą rodziców, z uczęsz-
czania na katechezę. Przedstawiane powody 
w większości przypadków świadczą o braku 
wiary i wykluczaniu ze swego życia żywej 
obecności Chrystusa. Tymczasem uczciwe po-

Peregrynacja Matki Bożej Niepokalanej

W naszej parafii trwa Peregrynacja figury Matki 
Bożej Niepokalanie Poczętej. Rodziny i osoby, 
które pragną przyjąć Matkę Bożą do swoich 
domów, proszone są o zgłaszanie się w zakrystii 
lun kancelarii parafialnej.

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

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

Pielgrzymka rowerowa 
W czwartek, 3 lipca, gościliśmy w naszej 

pa rafii na noclegu Rowerową Pielgrzymkę Gło-
gowską na Jasną Górę. Pielgrzymi nocowali 
dzięki uprzejmości Dyrekcji, w naszej Szkole Pod-
stawowej nr 3. Pielgrzymka liczyła ok. 180 osób.

Pielgrzymka głogowska
W dniu 04 sierpnia 2014 r. gościliśmy pieszą 

pielgrzymkę z Głogowa do Częstochowy.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
W dniu 01 września 2014 r. o godz. 8.00 

odbyła się Msza św. z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego 2014/15, którą odprawiał ks. Michał 
Gołębiowski SDS.

Wyprawa do Bielsko-Białej
W dniach 18– 21 sierpnia młodzież z parafii 

JT i AP zwiedzili Bielsko-Białą i jej okolice.

13 października – nabożeństwo fatimskie 
o godz. 18.00.

Piesza Pielgrzymka do Grobu św. Jadwigi od-
będzie się w sobotę, 18 października. Zbiórka przy 
naszym kościele o 9.30. Wymarsz o godz. 10.00.

Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia Ro-
dzinnego w czwartki od 17.00 do 19.00. Tel. 
w godzinach dyżuru 71 310 23 52 

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

dejście do szkolnej katechezy daje możliwość 
głębszego poznania Jezusa i ożywienia wiary. 
Pragniemy także przypomnieć, że decyzja 
o rezygnacji z katechezy pociąga za sobą konse-
kwencje w postaci ograniczenia w możliwości 
pełnienia funkcji, w których wymagane jest 
dawanie świadectwa wiary.

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Katecheza szkolna

Prace w kościele NSPJ
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W soboty 28 czerwca, 2 sierpnia i 6 wrze-
śnia kapłani odwiedzili chorych z posługą 
sakramentalną.

Pierwszego dnia lipca, sierpnia i września 
o godz. 18.30 sprawowane były Msze św. 
w intencji dzieci i rodziców Różańca Rodziców. 

W pierwszą niedzielę miesiąca: 6 lipca, 3 
sierpnia i 7 września o godz. 8.00 sprawowa-
na była Msza św. w intencji Żywego Różańca 
i odbywała się zmiana tajemnic różańcowych. 

W niedziele 6 lipca i 7 września podczas 
Mszy św. o godz. 12.30 udzielany był sakrament 
chrztu św. 

W niedziele 6 lipca, 3 sierpnia i 7 września 
przypadała niedziela adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

W drugie czwartki miesiąca: 10 lipca, 14 
sierpnia i 11 września o godz. 18.30 odprawia-
na była Msza św. w intencjach Akcji Katolickiej 
i jej członków.

W niedzielę 13 lipca podczas Mszy św. 
o godz. 12.30 dzieciom przeżywającym pierw-
szą rocznicę urodzin i chrztu świętego udzielane 
było błogosławieństwo rocznych dzieci.

Członkowie i sympatycy Koła Przyjaciół 
Radia Maryja uczestniczyli w Ogólnopolskim 
Spotkaniu Modlitewnym w Częstochowie na 
Jasnej Górze.

Ofiary składane na tacę w drugą niedzielę 
lipca, sierpnia i września, przeznaczone na cele 
inwestycyjne w naszej parafii, wyniosły: 4550 zł, 
5650 zł i 5700 zł. Dziękujemy za złożone ofiary.

W piątki 18 lipca i 19 września odbyły się 
spotkania modlitewne Koła Przyjaciół Radia 
Maryja: o godz. 18.30 sprawowana była Msza 
św. w poleconych intencjach, po niej odma-
wiano różaniec.

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patro-
na kierowców, w niedzielę 27 lipca modliliśmy 

się za wszystkich podróżujących. Po Mszach 
św. odbył się obrzęd błogosławienia kierow-
ców i pojazdów. Ofiary zebrane przy tej okazji, 
w wysokości 1070 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 Pie-
sza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę. 
Opiekunem naszych parafian był ks. Michał 
Gołębiowski z parafii JTiAP. Osoby, które nie 
mogły uczestniczyć bezpośrednio, pielgrzy-
mowały duchowo, uczestnicząc we Mszy św. 
w naszym kościele o godz. 18.30.

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 święci-
liśmy zioła i kwiaty. Ofiarami składanymi w tym 
dniu na tacę wspieraliśmy budowę kościołów 
w naszej archidiecezji. Od godz. 15.00 trwała 
adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu.

W dniach od 18 do 23 sierpnia grupa dzieci 
z naszej parafii uczestniczyła w wypoczynku 
„Wakacje z Bogiem” w Wisełce na wyspie Wolin. 

W poniedziałek 1 września z okazji rozpo-
częcia roku szkolnego o godz. 8.00 została 
odprawiona Msza św., w której uczestniczyły 
dzieci, młodzież i wychowawcy. 

W pierwszy piątek miesiąca 5 września od 
godz. 16.30 trwała spowiedź pierwszopiątkowa 
dla dzieci, a o godz. 17.00 zostało odprawione 
nabożeństwo z obrzędem przyjęcia Komunii Św. 

W niedzielę 7 września podczas Mszy św. 
o godz. 12.30 zostały poświęcone tornistry dzie-
ci, które w tym roku rozpoczną naukę w szkole. 
Akcja Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek 
na posiłki dla dzieci w szkołach.

We wtorek i środę 9 i 10 września Mszą św. 
o godz. 18.30 a następnie spotkaniem uczniów 
gimnazjum wraz z rodzicami rozpoczęło się 
przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

8 września, w święto Narodzenia Najświęt-

szej Maryi Panny, ks. superior Stanisław Mu-
cha SDS obchodził 25-lecie złożenia ślubów 
zakonnych. Z tej okazji 11 września podczas 
wieczornej Mszy św. Akcja Katolicka składała 
ks. Stanisławowi najlepsze życzenia. 

W sobotę 13 września księża z naszej pa-
rafii uczestniczyli w rejonowym dniu skupienia 
we Wrocławiu. 

W niedzielę 14 września podczas Mszy 
św. o godz. 12.30 matkom w stanie błogosła-
wionym zostało udzielone błogosławieństwo 
matek oczekujących potomstwa. O godz. 
15.00 Akcja Katolicka, z okazji patronalne-
go święta Podwyższenia Krzyża Świętego, 
zorganizowała nabożeństwo przy Krzyżu na 
Grzybku. Liturgię poprowadził ks. Przemysław 
Marszałek SDS.

We wtorek 16 września w Domu katolickim 
o godz. 19.30 odbyło się spotkanie członków 
i sympatyków Międzyparafialnego Zespołu 
Caritas.

Z piątku na sobotę z 19 na 20 września 
pod hasłem: „Maryjo, uproś nam łaskę na-
wrócenia” odbyła się diecezjalna pielgrzymka 
i czuwanie na Jasnej Górze. Uczestniczyła 
w niej grupa naszych parafian wraz z ks. 
proboszczem.

W sobotę 20 września grupa młodzieży 
z naszej parafii wraz z ks. Przemysławem 
uczestniczyła w czuwaniu fatimskim do 
Trzebini.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
„WYLEJĘ DUCHA MOJEGO”

o. Antonello Cadeddu i Lech Dokowicz

29–30 listopada 2014 (sobota–niedziela)
Hala Orbita, Wrocław 

Więcej informacji na stronie  
http://www.walkaduchowa.pl/ 

Zachęcamy, by podjąć ten wysiłek aby być 
blisko, coraz bliżej Jezusa.

Duchowe drogowskazy 
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 20)

Bóg po naszej 
stronie

Cóż osiągniemy, jeśli wszyscy ludzie 
są za nami, a Bóg nie jest za nami? 
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję 
w człowieku” (Jr 17,5). Całą swą ufność 
opierajcie na Bogu! Gdy Boga macie 
po waszej stronie, może całe piekło na 
was napadać. Zostanie ono odrzucone. 
Modlitwa jest bronią najpotężniejszą.

OgłOszeniA 
pArAfii nspJ

Nabożeństwa różańcowe w październiku 
w kościele NSPJ:

– dla dorosłych codziennie o godz. 18.00

– dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 
17.00: 

W niedzielę 12 października podczas Mszy św. 
o godz. 12.30 dzieciom, które obchodzą pierwszą 
rocznicę urodzin i chrztu św., zostanie udzielone 
„Błogosławieństwo rocznych dzieci”.

Młodych, którzy chcieliby we wspólnocie 
młodzieżowej bliżej poznawać Jezusa, zaprasza 
ks. Przemysław na spotkanie w Piwnicy Pod 
Plebanią w piątki o godz. 19.30.

W czwartki po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my na spotkanie modlitewne wszystkich, którzy 
chcieliby wraz grupą Odnowy w Duchu Świętym 
wielbić Boga. Od października spotkania będą 
odbywały się naprzemiennie w obu obornickich 
parafiach.

Strona parafii NSPJ: www.parafiaoborniki.sds.pl 

Kronika 
parafialna 
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Odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę:

Parafia NSPJ
38. Rozalia Bożek zd. Potoniec l. 91  

zm. 21.06.2014r. 
39. Józef Leżoń l. 78 zm. 22.06.2014r. 
40. Jerzy Witruszyński l. 78, zm. 24.06.2014r. 
41. Stefan Gwiazda l. 93, zm. 29.06.2014r. 
42. Maria Elżbieta Rulewicz l. 82, zm. 29.06.2014r. 
43. Zdzisław Kowalski l. 69, zm. 11.07.2014r. 
44. Halina Janina Pfajfer l. 60 zm. 14.07.2014r. 
45. Jan Jakubczyk l. 68 zm. 16.07.2014r. 
46. Ryszard Czesław Drutowski l. 59  

zm. 18.07. 2014r. 
47. Helena Bogner l. 84, zm. 23.07.2014r. 
 48. Henryk Antoni Cekiera l. 89. zm. 28.07.2014r. 
49. Andrzej Ludwik Walasik l. 75 zm. 10.08.2014r.
50. Józef Władysław Biliński l. 82 zm. 23.08.2014r. 
51. Joanna Pluta l. 87 zm. 26.08.2014r.
52. Jadwiga Wilamowska zd. Nyk l.64  

zm. 05.09.2014r. 
53. Bronisława Sylwester zd. Czwojdrak l. 92  

zm. 03.09.2014r. 
54. Rafał Piotr Wojtyczka l. 30 zm. dn. 05.09.2014r. 

Parafia JTiAP
31. Adela Litwinowicz, l. 91, zm. 20.07.2014 r.
32. Paweł Gondowicz, l. 76, zm. 23.07.21014 r.
33. Adam Praski, l. 69. zm. 14.08.2014 r.
34. Józef Masiuda, l. 75, zm. 15.08.2014 r.
35. Janina Łączka, l. 72, zm. 24.08.2014 r.
29. Edward Wereszko, l.63, zm. 31.05.2014 r.
30. Jadwiga Majewska, l. 91, zm. 18.06.2014 r.

Sakrament Chrztu Œw. 
przyjêli:

Parafia NSPJ
19. Adrian Aleksander Łabędzki, 06.07.2014r.
20. Wiktoria Gabrriela Wasylik, 06.07.2014r.
21. Piotr Stempka, 06.07.2014r. 
22. Jakub Piotr Wiśniewski, 06.07.2014r. 
23. Piotr Stanisław Zieliński, 10.08.2014r.
24. Michał Watras, 0.08.2014r. 
25. Adam Wajnert, 07.09.2014r. 
26. Szymon Domagała, 21.09.2014r.

Parafia JTiAP
34. Emilia Samól, 13.07.2014 r.
35. Adam Adamowicz, 13.07.2014 r.
36. Zofia Szczygieł, 20.07.2014 r.
37. Jakub Kowalski, 27.07.2014 r.
38. Tymon Broda, 03.08.2014 r.
39. Yanis Djahni, 09.08.2014 r.
40. Aleksandra Czekańska, 10.08.2014 r.
41. Jana Michalska, 10.08.2014 r.
42. Oliwia Kamińska, 16.08.2014 r.
43. Krystyna Bładek, 17.08.2014 r.
44. Hanna Kozioł, 24.08.2014 r.
45. Emilia Musiał, 31.08.2014 r.
46. Maxime Iwan, 31.08.2014 r.
47. Blanka Sałocha, 07.09.2014 r.

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia NSPJ
5. Barbara Krystyna Salij i Olivier Hofman, 

05.07.2014r. 
6. Justyna Ewa Brudak i Sebastian Wojciech Ko-

tecki, 16.08.2014r.
7. Magdalena Tomal i Gilbert Emanuel Szafer, 

30.08.2014r. 
8. Agata Barbara Cirka i Marek Butlański, 

06.09.2014r. 
9. Monika Kupis i Roman Galicki, 13.09.201

Parafia JTiAP
4. Ireneusz Zasadni  

i Justyna Wróbel, 28.06.2014 r.
5. Jarosław Chuchla 

i Ewa Chochół, 12.07.2014 r.

6. Tomasz Zubowicz 
i Magdalena Hynda, 15.08.2014 r.

7. Piotr Drzewiecki 
i Małgorzata Łątka, 16.08.2014 r.

8. Patryk Pośpiech 
i Gabriela Laskowska, 16.08.2014 r.

9. Michał Włodarczyk 
i Joanna Kozłowska, 23.08.2014 r.

10. Wiesław Słomski 
i Renata Słomska zd. Kaca


