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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Święty Michale Archaniele,  
wspomagaj nas w walce!
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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Jest mi miło, że za pośred-
nictwem naszej gazetki pa-

rafialnej mogę napisać kilka 
słów, przywitać Was i pozdro-
wić. Szczególnie pragnę to 
uczynić w stosunku do wszyst-
kich osób chorych i starszych, 
którzy z powodu cierpienia lub 
podeszłego wieku nie mogą 
uczestniczyć aktywnie w ży-
ciu naszej wspólnoty. Jesteście 
nam szczególnie bliscy przez 
swoją modlitwę i ofiarowane 
cierpienie.

Pod koniec czerwca w na-
szej parafii nastąpiła zmia-
na proboszcza. Dziękujemy 
ks. Maciejowi za sześć lat 
Jego posługi i pracy w parafii 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i życzymy Mu wie-
lu Bożych łask w nowym 
miejscu posługiwania i pracy 
duszpasterskiej.

Jako nowo mianowany 
proboszcz będę się starał 
kontynuować prace, które 
rozpoczął mój poprzednik. 
Jestem jednak świadom, że 
nie jest to możliwe bez Bożej 
i ludzkiej pomocy: bez Wa-
szej modlitwy, życzliwości 
i osobistego zaangażowania 
w życie wspólnoty parafial-
nej. My wszyscy tworzymy tę 
wspólnotę i wszyscy powinni-
śmy dbać o jej rozwój, przede 
wszystkim o rozwój duchowy.

Drodzy rodzice, czas wa-
kacji dobiegł końca, rozległy 
się szkolne dzwonki, a przed 
Waszymi dziećmi i przed 
Wami nowy trud i nowe wy-
zwania. To przede wszystkim 
Wy, drodzy rodzice, troszczy-
cie się o wychowanie swoich 
dzieci, ukazując im przez 
przykład własnego życia 
w rodzinie i małżeństwie 
wartości ludzkie i chrześci-
jańskie. Szkoła i Kościół mają 
Wam w tym tylko pomóc. 
Dlatego na początku roku 
szkolnego proszę, abyście 
w tych wszystkich troskach 
codziennego życia, jego biegu 
i zagonieniu nie zapomnieli 

Drodzy Parafianie! 

Skończył się czas wakacji 
i rozpoczął się nowy rok 

szkolny i duszpasterski. Dla 
naszej wspólnoty rozpoczął 
się on szczególnym czasem 
mocy i łaski, jakim było na-
wiedzenie figury św. Michała 
Archanioła z cudownej groty 
objawień na Górze Gargano. 
Wielu z nas z tego szczegól-
nego czasu skorzystało. Imię 
Św. Michała oznacza „Któż 
jak Bóg”. On swoim imieniem 
głosi chwałę i moc Boga. 
Tego doświadczyliśmy, nie 
tylko niezwykłej, duchowej 
obecności Księcia Aniołów, 
ale także chwałę i moc Boga. 
Jak powiedział nam ks. Rafał 
Szwajca – obecność wśród 
nas św. Michała to tak, jak-
byśmy byli w sanktuarium 
w Monte San Angelo. A ja 
powiedziałbym więcej, to tak 
jakbyśmy dotknęli rąbka nie-
ba. Owocem nawiedzenia jest 
codzienna modlitwa po każ-
dej Mszy św. do św. Michała 
Archanioła, aby wspomagał 
nas w walce ze złem.

W wakacje rozpoczął się 
długo oczekiwany remont 
naszej świątyni parafialnej. 

W pierwszej kolejności zo-
stała wykonana instalacja 
nowego nagłośnienia całego 
kościoła. Mamy nowe gło-
śniki wewnątrz i zewnątrz 
kościoła, nowe mikrofony, 
nowy wzmacniacz, nowe na-
głośnienie dla scholki przy 
prezbiterium i na chórze, 
nowy nagłośnienie bezprze-
wodowe. Prace wykonała 
renomowana firma Rduch. 
Zauważyliśmy już, że jest lep-
sza słyszalność, która pozwa-
la nam usłyszeć każde słowo, 
które jest codziennie tutaj 
głoszone i przekazywane, 
a pomagające nam w drodze 
do zbawienia. Pod koniec lip-
ca, po otrzymaniu wszelkich 
pozwoleń, rozpoczęliśmy 
prace tynkarsko-malarskie 
wewnątrz kościoła. Remont 
będzie wykonywany etapami. 
Pierwszy etap obejmuje tyn-
kowanie, malowanie kościoła 
i montaż nowego podestu 
i kamiennego stołu pod ta-
bernakulum. W minionym 
tygodniu ułożono rusztowa-
nia w całym kościele. Tak je 
wykonano, aby umożliwiały 
funkcjonowanie kościoła, 
a więc żeby mogły być w nim 
sprawowane nabożeństwa. 
Kolejne etapy prac będą uza-
leżnione od wielu czynników, 
także od funduszy finanso-
wych. Na dzień dzisiejszy, 
jak wspominałem na ogło-
szeniach, brakuje nam jesz-
cze pieniędzy na opłacenie 

I etapu, który jest obecnie 
wykonywany. W tym miejscu 
bardzo dziękuję wszystkim za 
każdy dar serca składany na 
remont naszej świątyni. To jest 
nasz wspólny dom, w którym 
mieszka Bóg. Dom, w którym 
możemy się z Nim spotkać 
i wypowiedzieć wszystko, 
co kryje nasze serce. Dom, 
w którym możemy umacniać 
naszą wiarę, nadzieję i miłość. 
Polecajmy Dobremu Bogu 
w naszych modlitwach re-
mont naszego kościoła. 

U początku nowego roku 
duszpasterskiego, po raz ko-
lejny, z wielkim niepokojem 
obserwujemy, jako duszpa-
sterze, nieuczęszczanie na 
lekcje religii dzieci i młodzie-
ży. Pragnę przypomnieć, że 
wszyscy katolicy uczęszcza-
jący do szkół mają obowią-
zek uczestniczyć w lekcjach 
religii. Rodzice dzieci, które 
nie ukończyły 18. roku ży-
cia, mają obowiązek zapisać 
dzieci na lekcje religii. Wy-
nika to z faktu, iż człowiek 
wierzący ma nie tylko prawo 
ale i obowiązek pogłębiać 
swoją wiarę, temu pogłębie-
niu służą szkolne lekcje reli-
gii. Smutnym faktem jest, że 
rodzice sami wypisują dzieci 
i młodzież z lekcji religii. 
Smutniejsze jest to, iż są to ro-
dziny katolickie, bardzo czę-
sto wierzące i praktykujące 
swoją wiarę. Dlaczego tak się 
dzieje? Chciejmy o tym roz-

mawiać w naszych domach, 
wśród znajomych i ukazywać 
złe postępowanie i błędy. 

To kilka myśli, z którymi 
dziś chciałem się podzielić. 
Niech św. Michał Archanioł 

także o religijnym wycho-
waniu swoich dzieci przez 
modlitwę, niedzielną Mszę 
świętą rodzinną oraz przez sa-
kramenty święte. Dopomaga 
Wam w tym także katecheza 
szkolna.

Niepokoi nas, jako duszpa-
sterzy, fakt, że młodzież rezy-
gnuje z uczestnictwa w lek-
cjach religii. Chrystus Pan 
przypomina nam: „Kto się 
przyzna do Mnie przed ludź-
mi, do tego i Ja się przyznam 
przed Moim Ojcem, który 
jest w niebie” (Mt 10,32). 
Uczestnictwo w katechezie 
jest więc przyznawaniem się 
do Chrystusa, spotkaniem 
z Bogiem, poznawaniem Jego 
nauki i zbliżaniem się do 
Niego. Uczestnictwo w ka-
techezie to dla osób wierzą-
cych przywilej. Ona ma nas 
doprowadzić do Eucharystii 
i do sakramentów świętych. 
Dlatego proszę Was, drodzy 
rodzice, abyście dbali o roz-
wój wiary waszych dzieci, 
do czego zobowiązaliście się 
przed Bogiem w dniu ślubu 
i dniu chrztu Waszych dzieci. 

Ks. Artur Kochmański SDS

wspomaga nas w walce ze 
złem, w wytrwaniu w do-
brym. A nasi święci Patro-
nowie św. Juda Tadeusz i św. 
Antoni Padewski wypraszają 
nam u Boga potrzebne łaski 

do naszego codziennego życia 
i błogosławieństwo na czas 
remontu kościoła.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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11 lipca 2015 r. dokonało się kanoniczne 
wprowadzenie w urząd nowego probosz-

cza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Jest to dla mnie okazja, aby za pośrednictwem 
naszej parafialnej gazetki przedstawić się. 
Nazywam się ks. Artur Kochmański i jestem 
salwatorianinem. Pochodzę z Wołowa. W tym 
mieście chodziłem do szkoły podstawowej,  
a po ukończeniu 8 klasy rozpocząłem dalszą 
naukę w trzyletnim Zespole Szkół Zawodo-
wych o kierunku mechanik maszyn rolniczych 
w Technikum Rolniczym. Po ukończeniu ZSZ 
uczyłem się w tym samym kierunku, ale już 
w trzyletnim Wieczorowym Technikum Rol-
niczym. Ucząc się, jednocześnie pracowałem 
zawodowo jako mechanik, a później jako 
pracownik służby zdrowia. Po ukończeniu 
technikum zdałem egzamin zawodowy i ma-
turę. Było to w 1988 roku.

Miałem trochę inny pomysł na swoje życie 
i pracę zawodową , ale Pan Bóg miał zupełnie 
inne plany. Powołanie to istotnie wielka ta-
jemnica w życiu człowieka, której nie można 
zrozumieć i ogarnąć umysłem do końca. Idąc 
za głosem, który był silniejszy niż moje plany, 
rozpocząłem studia w Wyższym Seminarium 
Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie. 
We wrześniu 1988 r. rozpocząłem roczny 
nowicjat. Po tym okresie 7 września 1989 
r. otrzymałem habit zakonny Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela, a 8 września, w święto 
Narodzenia NMP, złożyłem pierwsze śluby za-
konne w Zgromadzeniu Księży Salwatorianów. 

Po roku pobytu w nowicjacie wreszcie mogłem 
pojechać do domu na wakacje. Po nich roz-
poczęły się sześcioletnie studia filozoficzno-
-teologiczne. Stałem się studentem pierwszego 
roku WSD Salwatorianów. Śluby wieczyste 
(czyli na całe życie) złożyłem 8 września 1993 r.  
W 1994 roku przyjąłem święcenia diakonatu. 
W 1995 r. zakończyłem studia uwieńczone 
pracą magisterską. 27 maja 1995 r. w Bielsku-
-Białej otrzymałem święcenia kapłańskie.

Miejscem mojej pierwszej posługi kapłań-
skiej były Dobroszyce. Później – Widuchowa 
i Kołczewo, gdzie pełniłem posługę wika-
riusza. W 2005 r. zostałem przeniesiony do 
Koczurek kołoTrzebnicy i mianowany probosz-
czem. W Koczurkach posługiwałem ostatnich 
dziesięć lat, do 30 czerwca 2015 r., kiedy to 
zostałem przeniesiony do obornickiej parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. To moje 
nowe miejsce posługiwania. Wszystkie rodziny 
naszej parafii, a szczególnie Was, drodzy cho-
rzy i cierpiący, polecam Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Jego Matce. 

nowi kapłani w Obornikach Śląskich

Ks. Artur Kochmański SDS

Ks. Wiesław Waldon SDS

Urodziłem się 18 czerwca 1974 r. w Ryb-
niku, natomiast dzieciństwo spędziłem 

w Żorach (woj. śląskie). Tam też mieszkają 
moi rodzice. Mam siostrę Ewę. W Żorach 
skończyłem szkołę podstawową. 

Na szkołę ponadpodstawową wybrałem 
technikum przemysłu drzewnego w Żyw-
cu. Większość z tamtych pięciu lat nauki 
w technikum spędziłem właściwie w tym 

Pożądacie a nie macie…

Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, 
tam też bezład i wszelki występek. Mą-
drość zaś z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 
owoców, wolna od względów ludzkich 
i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją 
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie mię-
dzy wami? Nie skądinąd, tylko z waszych 
żądz, które walczą w członkach waszych1. 
Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą 
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowa-
dzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, 
gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie 
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając 
się jedynie o zaspokojenie swych żądz. 
(Jk3,16-4.3)

W pewnym miasteczku żył sobie szew-
czyk. Wesoły to był człowiek. Przy pracy 
lubił śpiewać. Zawsze był uśmiechnięty i dla 
ludzi życzliwy. Cenili go wszyscy za solidną 
pracę i niskie koszty naprawy. Pracy miał 
dość sporo, bo klientów szanował i terminów 
pilnował. Wszystko było pięknie… do czasu.

Kiedyś przyszedł do tego szewczyka 
zawistny karzeł i ofiarował mu dziesięć 
wielkich dzbanów wypełnionych złotem. 
Dziesiąty był jednak wypełniony tylko do 
połowy. Wydawało się więc, że to wspaniały 
podarunek. Ale…

Odtąd szewczyk robił wszystko, aby i ten 
dziesiąty dzban zapełnić złotem. Pracował 

szybciej, więc bardziej niedbale. Przestał 
śpiewać, bo nie miał na to czasu. Za swe 
usługi zaczął pobierać wyższe opłaty. Ludzie 
zaczęli go omijać. A złota w dzbanie wciąż 
brakowało… 

Smutna to bajka. Jednak smutniejsze jest 
to, że bardzo często ma ona odzwierciedlenie 
w życiu. Chyba to już taka przywara natury 
ludzkiej, że zawsze odczuwa braki. Zna-
mienne – większy brak odczuwa ten, który 
więcej posiada. 

Chciałoby się zapytać, dlaczegotak jest. 
Dlaczego istnieje nadprodukcja i marnowa-
nie wytworów ludzkich przy jednoczesnej 
biedzie, niedostatku, a nawet nędzy innych? 
Dlaczego ludzie muszą jeszcze dzisiaj, 
w nowoczesnym świecie umierać z głodu? 
Dlaczego ludzie mają konta bankowe a jed-
nocześnie brak im zdolności uśmiechania 
się? Człowiek sukcesu cierpi, bo brak mu 
miłości bliskiej osoby. 

Bracia moi, mówi św. Jakub, skąd się biorą 
spory i wojny między wami? Otóż z pożądli-
wości i chciwości waszej. Zabiegacie o dobra 
wszelakie, ale się nie modlicie. Przykre to; 
nawet modlitwę potraficie zamienić w litanię 
życzeń. 

„Wy zaś, kiedy się modlicie, mówcie (…) 
chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj”, ale też „bądź wola Twoja”. 

Jeszcze tak naprawdę o nic mnie nie pro-
siliście – mówi Jezus.

ks. Stanisław Mucha SDS

Słowo na dziś
Słowo Boże
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nowi kapłani w Obornikach Śląskich

Ks. Szymon Kula SDS

Pochodzę z Bielska-Białej i znaczną część 
dzieciństwa spędziłem w górach, ponieważ 

moja rodzina rozsiana jest po Sądecczyźnie 
i Podhalu. Mam młodszego brata, który jest 
nauczycielem języka polskiego. W Bielsku-
-Białej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące, 
po którym rozpocząłem drogę życia zakonne-
go. Po ukończeniu Seminarium Duchownego 
Salwatorianów w Bagnie przez krótki czas 
pomagałem w Salwatoriańskim Ośrodku Po-
wołań, a następnie podjąłem studia doktoranc-
kie z homiletyki na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie i studia z retoryki 
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Pierwszą parafią mojej 
posługi była Bystra Śląska niedaleko Bielska, 
a następnie Piastów pod Warszawą i Mikołów 
koło Katowic. Od 1 lipca 2015 r. rozpocząłem 
posługę katechety w Obornikach Śląskich 
w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
Padewskiego. Interesuje się literaturą, poezją, 
turystyką i komunikacją interpersonalną.

Wszystko zaczęło się podczas ubiegło-
rocznej pielgrzymki do Włoch, w pro-

gramie której było sanktuarium św. Michała 
Archanioła na Górze Gargano, o którym 
mówi się, że jest to jedyne sanktuarium 
niepoświęcone ręką ludzką. Na początku 
pielgrzymki obliczyłem, że mamy dokładnie 
dziewięć dni pielgrzymowania, przed dotar-
ciem do tego miejsca. Rozpoczęliśmy więc 
nowennę do św. Michała Archanioła, który 
prowadził nas po pielgrzymim szlaku na 
Górę Gargano. Dziesiątego dnia stanęliśmy 
w tym wyjątkowym miejscu we włoskiej 
miejscowości Monte San Angelo. Po zejściu 
do groty zobaczyliśmy cudowną figurę i miej-
sce objawień. Poczuliśmy się jak w niebie, 
zatopieni w ciszy i modlitwie. Gdy wycho-
dziliśmy z groty, ksiądz, który sprzedawał 
dewocjonalia, dał mi do ręki czasopismo 
„Któż jak Bóg”. Podczas lektury zatrzyma-
łem się nad programem peregrynacji figury 
św. Michała Archanioła po Polsce. I wtedy 
zrodziło się we mnie wielkie pragnienie za-
proszenia św. Michała do Obornik, do naszej 
parafii. Po powrocie do Polski zadzwoniłem 
do sekretariatu peregrynacji i ustaliliśmy 
termin 2–4 września 2015 roku. Tak to wła-
śnie św. Michał zapragnął przybyć do nas 

i cieszyliśmy się z tego szczególnego czasu 
mocy i łaski, jakim były dni nawiedzenia.

Nawiedzenie rozpoczęło się 2 września 
o godz. 17.30, kiedy to zgromadziliśmy się 
przy Urzędzie Miasta, aby oczekiwać na 
przybycie figury św. Michała Archanioła 
z cudownej groty objawień na Górze Garga-
no. Nawiedzenie prowadził – a więc głosił 
kazania, prowadził nabożeństwa i pieśni – ks. 
Rafał Szwajca, michalita, koordynator pere-
grynacji po Polsce. Przed godz. 18.00 przybył 
samochód-kaplica z figurą św. Michała, który 
na sygnale wprowadzili do naszego miasta 
strażacy. Po przybyciu otrzymałem do ręki 
koronę, a panowie ze Wspólnoty Rodzin 
wzięli figurę i wyruszyliśmy w uroczystej 
procesji do naszego kościoła parafialnego ze 
śpiewem i modlitwą na ustach. W kościele 
nałożyłem koronę św. Michałowi, i jak za-
znaczył ks. Rafał, przez ten gest rozpoczął się 
czas nawiedzenia. Przywitałem św. Michała 
w naszej parafii, a następnie przywitały go 
dzieci i dorośli parafianie. Następnie sprawo-
wana była Eucharystia z kazaniem, po której 
nastąpiło modlitewne czuwanie zakończone 
Apelem Maryjnym. 

Następny dzień rozpoczęły Godzinki 
ku czci św. Michała Archanioła, po której 

mieście, ponieważ mieszkałem w przyszkol-
nym internacie. W czwartej klasie technikum 
zacząłem uczęszczać na spotkania oazowe 
Ruchu Światło-Życie. Na początku piątej klasy 
technikum powoli zaczęła we mnie kiełkować 
myśl o wstąpieniu do seminarium. 

Wybrałem seminarium salwatorianów 
w Bagnie, o którym dowiedziałem się od 
moich znajomych. Złożyłem papiery podczas 
czerwcowej „fatimki” w Trzebini w 1994 r. 
na ręce księży prowadzących powołaniówkę 
i zostałem przyjęty do nowicjatu. Ten rok 
przygotowania do życia zakonnego odbywałem 
wraz z pozostałymi współbraćmi w Trzebini 
koło Krakowa. Po nowicjacie były obłóczyny 
i pierwsze śluby. Następnie sześć lat semi-
narium w Bagnie. Czas formacji duchowej 
i intelektualnej, filozoficznej i teologicznej, 
okres przygotowania do kapłaństwa. Ten czas 
spędzony wraz z moimi współbraćmi na mo-
dlitwie, nauce i pracy na polu czy w ogrodzie 
jest dla mnie szczególnym i niezapomnianym 
okresem, który został uwieńczony 8 września 
1999 r. ślubami wieczystymi, a następnie dwa 
lata później – 26 maja 2001 r. święceniami 
kapłańskimi z rąk ks. biskupa Jana Tyrawy. 

Po święceniach zostałem posłany do wspól-
noty przy parafii NMP Królowej Polski 
w Bielsku-Białej, gdzie spędziłem pięć lat 
pracując jako wikariusz i katecheta. Następnie 
w latach 2006-2009 pracowałem w sąsiedniej 
parafii NSPJ w Obornikach Śląskich. Kolejne 
trzy lata (2009-2012) spędziłem posługując 
w parafii św. Jadwigi Śl. i św. Bartłomieja 
Apostoła w Trzebnicy. Natomiast ostatnie lata 
(2012-2015) pracowałem na Pomorzu Zachod-
nim – w Widuchowej k. Gryfina (archidiecezja 
szczecińsko-kamieńska). 

 Ośmielam się prosić czytelników „Naszej 
Parafii” o wsparcie modlitewne na kolejnym 
etapie drogi posługiwania kapłańskiego i ży-
cia zakonnego w obornickiej parafii św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego.

Czas mocy i łaski
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sprawowana była Eucharystia dla chorych 
i starszych wiekiem. Udzielono sakramentu 
namaszczenia chorych, a na zakończenie 
specjalnego osobistego błogosławieństwa. 
W południe przyszła na swoje spotkanie ze 
św. Michałem Archaniołem młodzież. Po 
południu od godz. 15.00 trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczęła 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Następ-
nie odmawialiśmy Różaniec z Aniołami 
i Koronkę Anielską. Był czas na osobistą 
modlitwę w ciszy. Wieczorna Eucharystia 
z kazaniem sprawowana była o uzdrowienie 
i uwolnienie z nałogów za wstawiennictwem 
św. Michała Archanioła. Po Mszy św. przed 
Najświętszym Sakramentem zanoszona była 
modlitwa wstawiennicza w tej intencji oraz 
zostało udzielone błogosławieństwo na spo-
sób lourdzki. Czuwanie modlitewne po Mszy 
św. prowadziła Wspólnota Rodzin. O godz. 
21.00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogór-
skim z rozważaniem o modlitwie, a następnie 
udaliśmy się w procesji światła z figurą św. 
Michała Archanioła wokół naszego kościoła. 
Podczas procesji figurę niosły poszczególne 
stany, za które się modliliśmy. 

Trzeci dzień rozpoczął się od spotka-
nia modlitewnego dla dzieci i osobistym 
błogosławieństwem za wstawiennictwem 
św. Michała Archanioła. O godz. 10.30 
rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sa-
kramentu: Różaniec z Aniołami, modlitwa 

o powołania, Koronka Anielska i czas na 
osobistą modlitwę w ciszy. O godz. 12.00 
sprawowana była uroczysta Msza św. na 
zakończenie nawiedzenia, podczas której 
dokonałem aktu zawierzenia św. Michałowi 
Archaniołowi naszej parafii. Przedstawiciele 
parafii dziękowali ks. Rafałowi Szwajcy za 
piękne poprowadzenie nas w tym czasie 
mocy i łaski. Po pożegnaniu figura św. 
Michała Archanioła została wyprowadzona 
z kościoła i w samochodzie-kaplicy udała się 
w dalszą drogę do Krzepic. 

Czas nawiedzenia był rzeczywiście dla 
naszej wspólnoty czasem mocy i łaski. Tyle 
mieliśmy czasu, aby wspólnie i indywidual-
nie przedstawiać dobremu Bogu przez wsta-
wiennictwo św. Michała Archanioła, próśb 
i podziękowań. Tylu łask doznaliśmy. Każdy 
mógł podejść, aby dotknąć św. Michała, aby 
przy figurze złożyć swoje intencje. Wielu 
przyjęło szkaplerz św. Michała. Zakupiliśmy 
pamiątki, widzialny znak tego nawiedzenia. 
Ale największe znaki pozostały w naszym 
sercu. Jako widzialny owoc czasu nawiedze-
nia wprowadziliśmy modlitwę do św. Micha-
ła Archanioła, którą wspólnie odmawiamy 
po każdej Mszy św. Niech moc Pana Boga 
za pośrednictwem św. Michała Archanioła 
towarzyszy nam codziennie.

Św. Michale Archaniele – módl się za 
nami!

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy 
Stróżu Kościoła, święty Michale Archa-

niele. Oto my, wierni parafianie z Obornik 
Śląskich, stajemy przed Tobą w towarzystwie 
naszych Aniołów Stróżów, Błogosławionych 
i Świętych, a nade wszystko w obecności św. 
Judy Tadeusza i św. Antoniego – Patronów 
naszej parafii. Obieramy Cię dzisiaj za szcze-
gólnego obrońcę i orędownika. 

Święty Michale Archaniele, który w brza-
sku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowi-
cie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, 
wstawiaj się za nami, abyśmy otwierając 
się na działanie Ducha Świętego, wypełnili 
z miłością świętą wolę Bożą i zachwyceni 
Bogiem wołali do Niego w każdej chwili 
życia: „Któż jak Bóg!”.

Wybłagaj nam u Boga przebaczenie na-
szych grzechów, łaskę umiłowania Zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa, Najsłodszej Matki 
Maryi i wszystkich ludzi, umiłowanych 
przez Boga Ojca, odkupionych przez Syna 
Bożego i oświeconych przez Ducha Święte-
go. Spraw, abyśmy wypełniali nasze posłan-

nictwo z wiarą, pokorą i ufnością w Boże 
Miłosierdzie. 

Archaniele Michale, zawierzamy Ci mał-
żeństwa i rodziny, młodzież i dzieci, chorych 
i starszych, bliskich, przyjaciół i dobrodzie-
jów. Zawierzamy całą naszą parafię. Wszyst-
kich oddajemy w Twoją przemożną opiekę.

Chorąży Boga, dzielny wojowniku i Wo-
dzu wojsk niebieskich, broń nas przeciwko 
pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, 
które atakują wiarę, jedność, zgodę i czy-
stość, a w godzinę śmierci uproś nam pokój 
duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. 
Amen.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj 
nas w walce, a przeciw niegodziwości i za-
sadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

AKT ZAWIERZENIA 
ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego  
w Obornikach Śląskich
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czy po prostu krzyż. Pamiętam moją młodą 
pacjentkę, która zachorowała na nieuleczalna 
postać raka płuca z mnogimi przerzutami do 
kości. Na jednej z wizyt wyznała, że od ja-
kiegoś czasu oprócz modlitwy zanoszonej do 
Boga trzyma obrazek Jezusa Miłosiernego 
na sercu pod ubraniem. To ją uspokajało 
i pomagało spać. Nie dziwię się – toczyła 
przecież wielką walkę. Inny przykład: pod-
czas decydującej bitwy z bolszewikami pod 
Warszawą w 1920 r. ksiądz Skorupka wziął 
do ręki krzyż, podniósł go wysoko i tak 
poszedł odważnie na wroga, zagrzewając do 
boju innych, zrezygnowanych już żołnierzy. 

Wiemy, że to był przełom, który obronił 
Polskę na dwadzieścia lat przed strasznym 
systemem stalinowskim. 

Dlatego jestem wdzięczny naszemu księ-
dzu proboszczowi za zorganizowanie tej 
peregrynacji. Według mnie ksiądz michalita 
Rafał Szwajca bardzo dobrze prowadził 
wszystkie spotkania, modlitwy oraz głosił 
kazania na Mszach św. Cała jego nauka była 
zdecydowanie chrystocentryczna i skupiona 
na sposobach prowadzenia walki duchowej 
oraz wskazaniu, gdzie można szukać realnej, 
potężnej pomocy. To był temat niezwykle 
ważny i potrzebny. W tych dniach miałem 
też wrażenie, że poprzez tę peregrynację 
św. Michał Archanioł wziął pod swą szcze-
gólną opiekę Oborniki Śląskie. Możemy się 
tylko z tego cieszyć. Dowodem tej trwałej 
opieki jest decyzja ks. proboszcza Jacka 
Wawrzyniaka, aby na koniec każdej Mszy 
św. w naszym kościele odmawiać modlitwę 
papieża Leona XIII: „Święty Michale Ar-
chaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw 
niegodziwościom i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną…”. Bogu dzięki za tę 
peregrynację.

Marcin Gołecki

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

Modlitwa do św. Michała Archanioła 

jest to modlitw ułożona przez papieża Leona XIII w roku 1886,  
była rozesłana do wszystkich biskupów, aby była odmawiana po Mszy świętej.  

Jest to tzw. egzorcyzm prosty do samodzielnego odmawiania.

Księża michalici przywieźli figurę św. 
Archanioła Michała. Niby nic..., bracia 

protestanci powiedzieliby, że katolicy znowu 
czczą figury zamiast Boga. Ale ja podczas 
tej peregrynacji doświadczyłem tego, że ona 
rzeczywiście UNAOCZNIA, UZMYSŁA-
WIA, UŚWIADAMIA, iż istnieje św. Ar-
chanioł Michał, dowódca wszystkich wojsk 
anielskich, gotowy pomóc nam w walce. 
Apokalipsa opisuje walkę przeciwko smo-
kowi starodawnemu, który zwie się diabeł 
i szatan. To starcie na śmierć i życie … 
„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego 
aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wy-
stąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie 
przemógł…” (Ap 12,7-8). Św. Paweł poznał 

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła  
w parafii JTiAP od 2 do 4 września 2015r.

dobrze tę walkę: „Nie toczymy bowiem 
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, prze-
ciw rządcom świata tych ciemności, przeciw 
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach 
niebieskich” (Ef 6,12). Dla każdego, kto to-
czy w swoim życiu walkę duchową – pomoc 
św. Michała jest cudownym wsparciem, 
potwierdzonym przez Biblię. Peregrynacja 
jego figury umożliwiła świadome zwrócenie 
się do niego o taką pomoc. 

Czy Pan Bóg posługuje się figurami, ob-
razami czy innymi znakami materialnymi, 
aby nam pomóc? Nasz Kościół uczy, że tak. 
Taką pomocą jest np. obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, obraz Jezusa Miłosiernego 
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Organizowanie autokarowej pielgrzymki 
na Jasną Górę przez Koło Przyjaciół 

Radia Maryja w Obornikach Śląskich należy 
już do tradycji. 

Przewodnicząca Koła, pani Teresa Garbacz 
w swoim artykule pt. „Jest takie radio…” 
zamieszczonym w czerwcowym nume-
rze „Naszej Parafii” zaprosiła człon-
ków Koła i sympatyków radia na 24. 
Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na 
Jasną Górę. 12 lipca br. o piątej rano, po 
błogosławieństwie udzielonym przez ks. 
Przemysława Marszałka, pełen autokar 
wyruszył z obornickimi pielgrzymami 
do Częstochowy. Pielgrzymom towarzy-
szyła wyjątkowo piękna pogoda sprzy-
jająca modlitwie i pieśniom maryjnym. 

Na Jasną Górę przybyło wiele piel-
grzymek z Polski i z zagranicy. Całe 
błonia jasnogórskie pokryte były kolo-
rowymi proporcami i transparentami.

Eucharystię poprzedziły występy, m.in. 
aktorek Haliny Łabonarskiej i Barbary Do-
brzyńskiej oraz artysty operowego Bogusława 
Morki, który porwał tłumy płomienną pieśnią 
„Ojczyzno ma”.

Uroczysta Eucharystia w niedzielę przy 
ołtarzu zgromadziła liczne grono księży bisku-
pów. Oprócz ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, 
który przewodniczył Mszy św. i wygłosił 
homilię, współkoncelebrowali ją m.in. ks. 
arcybiskup Wacław Depo, metropolita często-
chowski, i ks. biskup Ignacy Dec, ordynariusz 
świdnicki. W koncelebrze uczestniczyli rów-
nież: o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu 
ojców paulinów, o. Janusz Sok, prowincjał 
zakonu redemptorystów, a wraz z nim o. dr 
Tadeusz Ryzyk, dyrektor Radia Maryja, i o. 
Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM w Toruniu.

Na uroczystą Mszę św. przybyło również 
liczne grono parlamentarzystów z prezesem 

Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Ka-
czyńskim na czele, który po jej zakończeniu 
podziękował za istnienie Radia Maryja. 

Z dużą uwagą wysłuchaliśmy homilii ks. 
arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. „Nie bójmy się 

Obornicka pielgrzymka  
Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

słów o miłości do Boga i do Polski. Polska 
potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy ją miłują 
najbardziej po Bogu. Wtedy dopiero sprawy 
życia gospodarczego, społecznego, kultural-
nego potoczą się sprawniej i bezpieczniej” 
– apelował w homilii. Pytał, co się dzieje 
w polskim parlamencie, który jest głuchy na 
głos rozumu i racjonalne argumenty przeciw 
procedurze in vitro. Z dezaprobatą odniósł się 
do ratyfikowania przez polski parlament tzw. 
konwencji przemocowej i zabierania przez 
urzędników dzieci ubogim rodzinom. Apelo-
wał o przyśpieszenie procedur przywracania 
dzieci rodzicom. Podkreślił, że jest to zadanie 
dla ośrodków diagnostycznych, dla sądów 
rodzinnych oraz opiekuńczych. Trzeba tę 
praktykę naprawić jak najszybciej, „bo szkoda 
dzieci i szkoda rodziców”.

Znamienne słowa wypowiedział w czasie 
sobotniej Mszy św. ks. arcybiskup Antoni 

Oddać cześć św. Michałowi Archaniołowi 
– jak to, jemu? Przecież On sam wołał 

„Któż jak Bóg”. To Bogu należy się największa 
chwała, cześć i uwielbienie. Trzeba to sobie 
uświadomić: tylko Bóg jest Bogiem, a święty 
Michał jest jego sługą, stworzeniem – i należy 
mu się cześć sługi Boga. W naszej świątyni 
przyjmowaliśmy i cześć oddawaliśmy naj-
wierniejszemu słudze Boga. On nigdy nie 
sprzeciwił się Bogu, zawsze wypełniał Jego 
wolę, bez szemrania, wątpienia, cienia waha-
nia… On swego Stwórcę kocha całym swoim 
istnieniem i zrobi dla Niego wszystko.

Święty Michał Archanioł nie ma material-
nego ciała – nasze ręce nie mogą go dotknąć, 
nasze oczy nie są zdolne go zobaczyć – nie 
wiadomo, gdzie stoi, by się do niego zwrócić, 
by go pozdrowić. Święty Michał nie jest fi-
gurą, a figura nie jest świętym Michałem, ale 
przypominała nam, że prawdziwy Archanioł 
jest obecny pośród nas, była znakiem, że 
prawdziwego Archanioła chcemy postawić 
blisko Pana Jezusa. On był obecny w naszej 
świątyni, rozdawał łaski otrzymane od Boga, 
zanosił przed Jego tron w niebie nasze prośby 
i Bóg ich wysłuchał. Jak na nie odpowie, to 
już Jego mądrość wie, a my się dowiemy we 
właściwym czasie.

Św. Michał Archanioł jest wodzem za-
stępów niebieskich – na wizyty oficjalne 
nie zjawia się sam. Czy uświadomiliście 
sobie, że w kościele jest więcej niż zwykle 
aniołów i że z nimi wołamy „Święty, święty, 
święty...”? Jestem wdzięczna ojcu Rafałowi 
za „Koronkę uwielbienia Boga ze świętym 
Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów”. 
Czułam, że mój słaby głos dołącza się do 
wspaniałych, potężnych głosów anielskich 
i płynie do Boga.

Kilka myśli przy okazji nawiedzenia figury  
świętego Michała Archanioła z Gargamo

Bóg stworzył aniołów – duchy czyste, 
mające rozum i wolną wolę. Najpiękniejszym 
i najmądrzejszym z nich był Lucyfer – on stał 
wtedy na czele wszystkich aniołów. Zanim 
aniołowie poznali Boga twarzą w twarz, 
wiedzieli o Nim tylko, że jest od nich dosko-
nalszy i że to On ich stworzył. Wyobraźcie 
sobie audiencję u Boga: całe zastępy aniołów, 
Bóg obwieszcza im swój plan a głównodo-
wodzący mówi: „Nie będę służył”! Gdyby 
wtedy Michał nie wystąpił z szeregu i nie 
zakrzyknął „Któż jak Bóg”, czy jacyś inni 
aniołowie sprzeciwiliby się swojemu gene-
rałowi? Występował przeciwko silniejszemu 
i wcale nie wiedział, czy nie będzie sam. Tylko 
ci, którzy wtedy poszli za Michałem, teraz 
jaśnieją jeszcze większym blaskiem i cieszą 
się prawdziwym życiem. 

Jesteśmy pielgrzymami do niebieskiej 
ojczyzny i nieuniknione jest nasze stałe ście-
ranie się z szatanem i innym złem. Dołączając 
do św. Michała Archanioła możemy mieć 
pewność, że ten dowódca nas nie opuści ani 
nie zawiedzie, bo on dobrze zna drogę. To my 
nadal będziemy musieli walczyć, ale już nie 
sami. On nas nauczy zwyciężać modlitwą, 
pokorą i zaufaniem do Boga. Takiego gościa 
mieliśmy u siebie. 

Barbara Wrzesińska
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Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. W płomiennym 
kazaniu mówił o naciskach wobec posłów czy 
senatorów, łamaniu im sumień w kwestiach 
etycznych i moralnych. Podkreślił, że trzeba 
stać na straży wartości.

Uczestnicy pielgrzymki byli wdzięczni za 
słowa pokrzepienia, które padły z jasnogórskich 
wałów. Ks. arcybiskup Dzięga wlał w nasze ser-
ca pokój, zapewnił, że z pomocą Maryi możemy 
zmienić Polskę. Pielgrzymi dostąpili odpustu 
zupełnego, ustalonego specjalnie na tę okazję 
przez papieża Franciszka. Odczytany został 
także telegram, który Rodzina Radia Maryja 
wysłała do Ojca Świętego. 

W imieniu obornickich pielgrzymów 24. 
pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną 
Górę składam serdeczne podziękowanie or-
ganizatorowi tej niezapomnianej pielgrzymki 
pełnej miłości do Boga i Polski Pani Teresie 
Garbacz.

Rozalia Brańska

8 lipca 2015 r. już po raz czwarty grupa 
wolontariuszy z naszej gminy w składzie: 

Arkadiusz Poprawa – burmistrz Obornik 
Śląskich, Paweł Misiorek – były burmistrz 
Obornik Śląskich, Edward Leszczynowicz, 
Dariusz Borowski, Janusz Tetela, Katarzyna 
Lech, Karolina Dynia, Kornelia Matusiak, 
Wiktoria Kuczma, Kordian Matusiak, Jerzy 
Śliwiński, Jakub Działak, Kamil Budziński, 
Stanisław Franczak, Tomek Kubiak i Bożena 
Magnowska, wyruszyła na Kresy w ramach 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W tym roku kontynuowaliśmy prace na 
cmentarzu w Husiatynie oraz rozpoczęliśmy 
pracę na cmentarzu w Sidorowie.

Praca na cmentarzach była bardzo ciężka, 
ale staraliśmy się przywrócić pomnikom ich 
pierwotny wygląd. Czyściliśmy krzyże, płyty 
nagrobne i grobowce, usuwając z nich mech. 
Malowaliśmy widoczne napisy oraz porząd-
kowaliśmy cały teren wokoło. Pracowaliśmy 
w różnych warunkach, często w trzydziesto-
stopniowym upale. Oczyszczanie mogił ze 
śladów zapomnienia, dźwiganie powalonych 
pomników, odkopywanie zasypanych ziemią 
płyt i krzyży, odkrywanie zatartych przez 
czas inskrypcji sprawiało, że czuliśmy się 
archeologami, ludźmi, którzy w pocie czoła 
pragną ocalić coś, o czym wszyscy zapomnieli, 

przywrócić pamięć o tych, którzy, wydawałoby 
się, na zawsze utonęli w morzu niepamięci. 
Każda nowa mogiła, każdy odnowiony napis 
nagrobny to wielki sukces i rozpierająca serce 
duma, duma z tego, że jesteśmy Polakami.

 Dzięki ogromowi pracy i wielkiemu zapało-
wi udało nam się ocalić od zapomnienia wiele 
polskich nagrobków opatrzonych inskrypcjami. 
Tych, które nie mają tablic – nie zliczyliśmy. Ile 
jeszcze polskich mogił kryją cmentarze w Hu-
siatynie i Sidorowie? Nie wiemy. Część z nich 
udało nam się już odszukać, sfotografować, inne 
nadal skrywają się w zaroślach nekropolii... 
W pracy pomagała nam młodzież z Nadzbru-
czańskiego Stowarzyszenia Kultury i Języka 
Polskiego. Na cmentarzu odwiedzali nas też 
Polacy. Byli szczęśliwi i cieszyli się , że o nich 
pamiętamy. Przychodzili porozmawiać, po-

wspominać i posłuchać polskiej mowy. Życz-
liwym okiem patrzyli na naszą pracę również 
Ukraińcy. Podziwiali pracę wolontariuszy, 
witali uśmiechem, chętnie służyli pomocą 
i zapraszali: „Przyjedźcie za rok”.

Pobyt w Husiatynie nie ograniczał się 
tylko do pracy na cmentarzach. Popołudnia 
spędzaliśmy na spotkaniach z mieszkańcami, 
zwiedzaniu okolicy (m.in. Kamieńca Podol-
skiego i Stanisławowa), a także na zabawach 
z rówieśnikami.

Mogiłę pradziada  ocal od zapomnienia

zwyczaje. Przede wszystkim jednak historia 
uwieczniona, a teraz odkrywana na cmentar-
nych postumentach i nagrobkach – to ważna, 
wiążąca pokoleniowa nić.

Jesteśmy dumni, że na ziemi przodków 
uprzątnięty cmentarz jest wymownym dowo-
dem naszej pamięci i świadectwem tego, że 
jeszcze nie tak dawno była tam Polska.

Bożena Magnowska

Z żalem, ale i z zadowoleniem opuszczali-
śmy bliski nam Husiatyn. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy również Lwów.

Wyjazd na Kresy jak co roku dostarczył 
wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Nowe 
znajomości i przyjaźnie, barwna kultura, 
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Jak co roku jako czciciele św. Filomeny 
wzięliśmy udział w uroczystościach od-

pustowych ku czci Świętej, które odbyły się  
8 sierpnia br. w Gniechowicach.  

Za każdym razem jest to dla nas wielkie 
przeżycie, bo od kilku lat powierzamy św. 
Filomenie trudy naszego codziennego życia 
i przekazujemy podziękowania za otrzymane 
za Jej wstawiennictwem łaski. 

Ale tegoroczny odpust był inny niż zwy-
kle. Tym razem w Gniechowicach czekała na 
nas Mała Wielka Święta w postaci relikwii 
pierwszego stopnia. Wielu z nas długo cze-
kało na ten moment, aby oddać hołd Świętej 
Filomenie poprzez ucałowanie relikwii. 
Zachowujemy w sercu przepiękną Mszę 
odpustowa, procesję z figurą św. Filomeny 

Coroczna Pielgrzymka do Małej Wielkiej Świętej
Członkowie Żywego Różańca u swojej Patronki

i relikwiami oraz popołudniowe nabożeń-
stwo próśb i podziękowań za łaski otrzymane 
za wstawiennictwem patronki. 

Nie można też nie wspomnieć o serdecz-
nej gościnności, jakiej doznaliśmy ze strony 
gniechowickiej wspólnoty parafialnej z pro-
boszczem ks. Jarosławem Wawakiem, który 
stwierdził, że na pielgrzymów z Obornik 
Śląskich zawsze można liczyć.

Bo w Gniechowicach czas się zatrzymał. 
Ludzie są serdeczni, nie odczuwa się sza-
lonego pędu życia, można się tu zatrzymać 
i pomyśleć o świętości, do której wszyscy 
jesteśmy powołani. Dziękujemy bardzo ks. 
Wiesławowi, że pomimo ponadtrzydziesto-
stopniowego upału zechciał razem z nami 
podjąć trud pielgrzymowania.

Żywy Różaniec przy Parafii  JTiAP

Święta Filomena jest patronką Żywego 
Różańca, szczęśliwych narodzin, matek 
i dzieci, ludzi interesu i w potrzebach 
finansowych, zdających egzaminy, szkół 
i konwentów, zakonników i zakonnic, misji 
i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci; 
ogłoszona cudotwórczynią XIX wieku, 
wspomagająca we wszystkich potrzebach 
cielesnych i duchowych, jest patronką końca 
czasów. 

Święta Filomena poniosła śmierć męczeń-
ską w 302 roku za cesarza Dioklecjana. 

Pochodziła z arystokratycznej greckiej 
rodziny. Ojciec Kalistos był zarządcą pro-
wincji Macedonii. Małżeństwo długo było 
bezdzietne. Lekarz zachęcił ich, aby modlili 
się do chrześcijańskiego Boga i nie tracili na-
dziei. Filomena urodziła się około 289 roku. 
Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest. Od 
najmłodszych lat Filomena poświęciła swoje 
dziewictwo Bogu, a jej serce pałało coraz 
większą miłością do Niebieskiego Oblubień-
ca. Jej życzeniem było żyć tylko dla Niego. 

Cesarz Dioklecjan starał się o rękę Filome-
ny, a kiedy mu odmówiła, została uwięziona. 
Początkowo Dioklecjan skazał ją na biczo-
wanie. Kiedy jednak nie zmarła, ale nawet 
w cudowny sposób została uleczona z ran, 
rozkazał wrzucić ją do Tybru przywiązaną 
do kotwicy. Aniołowie wydobyli ją z rzeki. 

Kazał strzelać do niej z łuku strzałami roz-
palonymi w ogniu. Jednak strzały zmieniały 
jednak kierunek i godziły w łuczników. Osta-
tecznie egzekucji dokonano przez ścięcie.

Małgorzata Laskowska

Święta Filomeno, pomóż mi przez twe 
wstawiennictwo, abym dzień ten poświę-
cił memu Bogu i Stwórcy przez spełnienie 
Jego świętej woli, przez głęboką miłość 
do Niego i przez wielką, czułą troskliwość 
w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień. 
Módl się za mną przez nieskończone 
zasługi mego Boskiego Zbawiciela, któ-
rego na ziemi tak głęboko kochałaś i ku 
którego chwale męki zniosłaś i radośnie 
ofiarowałaś swe życie. Amen.

Modlitwa poranna 
ku czci św. Filomeny

O Matko  
Fatimskiego orędzia:

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

Spójrz, Matko 
 – oto jesteśmy.

(Apel Fatimski)

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

w Obornikach Śl., ul. Trzebnicka 35,

13 października
Msza św. wieczorna o godz. 19.00  

(w październiku o 18.00), procesja światła 
z figurą Matki Bożej Fatimskiej,  

różaniec fatimski.
Zapraszają księża salwatorianie
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W dniach 8–14 sierpnia odbyły się 
WakacjW dniach od 8 do14 sierpnia 

w Węgorzewie na Mazurach odbyły się 
wakacje z Bogiem, w w których uczest-
niczyła młodzież i dzieci z naszej parafii. 
Po dwunastu godzinach jazdy nareszcie 
dojechaliśmy na miejsce i wkrótce wszyscy 
pływaliśmy w jeziorze Mamry. Opiekunowie 
codziennie dostarczali nam wielu bardzo 
ciekawych atrakcji i zapew-
niam, że każdy znalazł coś dla 
siebie. Odwiedziliśmy bunkry 
Himmlera, pływaliśmy stat-
kiem po jeziorze Niegocin 
oraz zwiedzaliśmy Giżycko 
i wieżę ciśnień, z której było 
widać całą panoramę miasta. 
Nie można także zapomnieć 
o pięknej bazylice Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny, 
w której wysłuchaliśmy kon-
certu organowego i uczestni-
czyliśmy we Mszy świętej. Po-
mimo tych wszystkich atrakcji 
codziennie znaleźliśmy czas 

na odprawienie Eucharystii. Ksiądz Staszek 
i ksiądz Przemek zadbali o wspaniałe, in-
spirujące kazania, które zaciekawiły nawet 
najmłodszych. Pani Beata zajęła się oprawą 
muzyczną i na każdy dzień przygotowała pio-
senki, które ćwiczyliśmy przed Mszą. Każda 
Msza była pełna radości i czułam, że z dnia 
na dzień coś we mnie się zmienia i napędza 
mnie do działania. Początkowo ten pomysł 

mnie nie przekonywał, myślałam 
że nie wytrzymam codziennych 
modlitw i że będzie nudno. Stało się 
wręcz przeciwnie. Msze były cudow-
ne, kazania dawały bardzo wiele do 
myślenia. Nie mogę także zapomnieć 
o wspaniałej pani Marcie, która 
zawsze służyła pomocą i radą oraz 
dbała, by nic złego nam się nie stało. 
Z wyjazdu powróciłam z pozytywną 
energią, pewnością siebie i całko-
wicie innym spojrzeniem na moją 
wiarę. „W nim znalazłem to, czego 

szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym 
zwyciężał w każdy dzień” – brzmią słowa 
piosenki „Jezus siłą mą”. Odnalazłam to, cze-
go szukałam – odnalazłam sens mojej wiary. 
Bóg przyprowadził mnie do Węgorzewa 
i udowodnił, że zawsze ze mną jest. Ten, kto 
w niego wierzy, zwycięża każdy swój dzień. 
Wakacje z Bogiem dały mi dużo czasu do 
przemyślenia, czego od życia oczekuję i kim 
tak na prawdę jestem. Zrozumiałam, że mam 
wszystko. Należę do najwspanialszej grupy 
młodzieżowej przy naszej parafii, która na-

Wakacje z Bogiem w Węgorzewie
zywa się Mafia. Tworzą ją cudowni ludzie, 
każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy 
zgraną grupę. Z niecierpliwością czekam 
na kolejne spotkania, aby ich wszystkich 
znowu zobaczyć i porozmawiać . Tam czuję 
się dobrze, tam spotykam ludzi, którzy mnie 
rozumieją i tak samo jak ja wierzą w Boga. 
On nas łączy i to jest cudowne. Po wyjeździe 
zrozumiałam, że zawsze ze mną jest i będzie 
nasz wspaniały Stwórca. Mimo wielu błędów 
On kocha Cię takim, jakim jesteś. Nie zważa 
na to, czy masz piegi, czy duży nos, czy małe 
oczy. Interesuje Go tylko twoje wnętrze. 
Wyjazd zjednoczył nas wszystkich, wszyscy 
pojechaliśmy tam dlatego, że WIERZYMY. 
Wierzymy w Boga, który nas stworzył i cały 
czas przy nas trwa. Dziękuję bardzo wszyst-
kim uczestnikom wyjazdu i organizatorom, 
za to, że czuję, że mam dla kogo żyć, że mo-
gliśmy spędzić te wspaniałe sześć dni razem. 
Dziękuję za wspólną zabawę i modlitwę oraz 
za wiele miłych słów. 

Dominika K. 

Wakacyjne podziękowania

Tegoroczne wakacje z Bogiem nie mogłyby się odbyć bez życzliwości i dobrego 
serca wielu osób.

Dziękujemy wszystkim parafianom Najświętszego Serca Pana Jezusa za ofiary skła-
dane w czasie kwesty przed kościołem. 

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci wraz z prezesem panem Stanisławem 
Brańskim, dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas, Akcji Katolickiej. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę różnych firm działających w Obornikach 
Śląskich: firmy pogrzebowej Calla, firmy pogrzebowej In Memento, firmy Szostak 
Materiały Budowlane, firmy Interchemol. Słowa wdzięczności kierujemy także do tych 
którzy pomogli ten wyjazd przygotować i z zaangażowaniem go przeprowadzić: ks. 
Macieja Chwarścianka, ks. ArturaKochmańskiego, ks. Stanisława Muchy, ks. Przemy-
sława Marszałka, pani Marty Zybały, pani Beaty Klempert, pana kierowcy Dariusza 
Borowskiego, pana Ryszarda Pajka z OSiR-u. 

Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać. 
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16 sierpnia 2015 roku, w niedzielę po uro-
czystości Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, w Kuraszkowie zorganizowa-
no obchody święta plonów.

Całość rozpoczęła się o godz. 11:15 Eu-
charystią, którą sprawował ks. Stanisław 
Mucha SDS. W kościele pw. matki Boskiej 
Ostrobramskiej i zgromadzili się licznie 
mieszkańcy Kuraszkowa. Do przystrojonej 
świątyni przyniesiono okazały wieniec, wy-
konany z kłosów tegorocznych zbóż, i dwa 
duże bochny chleba, wypieczone z mąki 
z tegorocznych ziaren. Zostały one poświę-
cone podczas liturgii przez ks. Stanisława. 

Autorem programu ceremonii dożynko-
wej był prowadzący ją niestrudzony lokalny 
społecznik – pan Jerzy Abrycki. Powitawszy 
ks. Muchę i zebranych powiedział m.in.:

„Dzisiaj w Kuraszkowie jest uroczysty 
dzień – obchodzone są dożynki kościelne, 
podczas których poświęcimy wieniec dożyn-
kowy i dwa chleby. Podziękujemy Bogu za 
zbiory zboża, za chleb na naszych stołach, 
który zawdzięczamy ciężkiej, otoczonej 
współcześnie szacunkiem pracy oraczy, 
siewców, rolników, młynarzy, piekarzy 
i naszych kochanych gospodyń wiejskich. 
Spożywamy go dzięki współbraterskiemu 
trudowi, zbiorowemu wysiłkowi. Ziemia 
ojczysta i chleb pozostają w dalszym ciągu 
niepodważalnym źródłem bytu narodowego. 

»Plon niesiemy, plon!« – to prawdziwe 
zawołanie chłopskie jest hasłem do zabawy 
po zbiorze plonów, które to świętowanie 
nazywano dożynkami, obrzynkami, wyżyn-
kami, wieńcowinami lub okrężnym. Obyczaj 
ten jest bardzo stary. Choć nie znamy jego 
źródeł, wiadome jest to, że przetrwał od 
wielu pokoleń. Bowiem obfitość plonów de-

„Dożynki kościelne” – Kuraszków 2015* 

cydowała o dostatku przez cały rok w domu 
gospodarza. I tak jest do dzisiaj.” 

Następnie zostali przedstawieni gospoda-
rze dożynek – pani Krystyna Więckowska  
i pan Marian Dzięgielewski. Pani Krystyna 
– wspaniała gospodyni, służąca zawsze radą, 
pozytywnie podchodząca do życia; wytwór-
czyni pysznych wypieków cukierniczych 
(m.in. słynnych rożków wielkanocnych), 
a także orzechówki – nalewki żołądkowej; 
propagatorka kultury ludowej w pieśni 
i tańcu, odznaczona medalem za zasługi 
dla Gminy Oborniki Śląskie, śpiewająca 
w zespole „Malwy” od 50 lat. Pan Marian 
– rolnik, wędkarz, emeryt, działacz spo-
łeczny, zaangażowany w sprawy kulturalne 
i gospodarcze wsi, członek rady sołeckiej 
Kuraszkowa. 

Jeden z poświęconych bochenków – chleb 
o jasnym kolorze – podarowano ks. Stani-
sławowi Musze za „sprawowanie duchowej 

opieki nad wspólnotą kuraszkowską, za 
spokój wewnętrzny i przekazywanie nauki 
o Bogu”. Drugi chleb, ciemny, przeznaczony 
był do podzielenia przez gospodarzy doży-
nek pośród przybyłych wiernych „na znak 
zgody i przyjaźni”.

W dalszej części swego wystąpienia pan 
Abrycki przypomniał i podkreślił zależność 
naszego bytu od chleba i jego wartość: „Wielu 
z nas jeszcze pamięta, jak rodzice dbali o to, 
by ucałować kawałek chleba podnosząc go 
z ziemi. wyrzucanie chleba na śmietnik było 
traktowane jako najcięższe wykroczenie 
przeciwko ziemi i niebu, życiu. Mówiono: 
»Będzie chleb – będzie wszystko, nie będzie 
chleba – nie będzie nic.«” 

Dla pełniejszego ukazania znaczenia 
i symboliki chleba w polskiej kulturze – na-
rodowej i chrześcijańskiej – przytoczył strofy 
wierszy o chlebie 2 autorek z początków XX 
wieku – Marii Cieślickiej i Anieli Stańczyk: 

Chleb

Chleb dzieli dłoń matczyna
błogosławi ten chleb Boży
kreśli Krzyż na tym bochenku
bo szanuje ten dar Boży. 

Szanuj dziecko kromkę chleba 
nie wyrzucaj go na śmieci…
Zrozum, że na tym świecie 
głoduje wiele dzieci. 

Maria Cieślicka, 1902 r.

Wiersz dożynkowy

U stóp Twych stoimy, 
Boże Nieskończony, 
Dzięki Ci składamy 
za ten dar, za plony.

Dzięki Ci składamy 
za te złote kłosy. 
Słonko je ogrzało, 
wykąpały rosy. 

Uwiliśmy wieniec 
z kłosów naszych zboża, 
niech nam błogosławi 
Święta Matka Boża. 

Przynieśliśmy plony 
wszyscy wspólnie razem, 
dzięki Ci składamy 
przed Twoim ołtarzem. 

Dzięki Ci składamy, 
Stwórco nieba, ziemi. 
Niech Cię wiecznie wielbi 
całe ludzkie plemię. 

 Aniela Stańczyk, 1911 r.

Po zakończeniu Mszy obrzęd świąteczny 
odbywał się na placu przed świątynią, gdzie 
gospodarze dożynek rozdzielili ciemny 
bochenek, częstując wszystkich zebranych. 

Dożynkowe spotkanie AD 2015 w Kurasz-
kowie trwało ok. 2 godzin, było skromne ale 
podniosłe i uroczyste, a wszyscy uczestnicy 
cieszyli się świątecznym nastrojem i poczu-
ciem przyjaznej wspólnoty. 

tekst i zdjęcie Grzegorz Czerkas

* – Tytuł i cytaty pochodzą z tekstu przemówienia 
i programu obchodów dożynkowych w Kuraszkowie 
w 2015 r., opracowanego przez pana Jerzego Abryc-
kiego. 

** – Wiersze zaczerpnięto z książki „Okruchy 
chleba” Antologia polskiej liryki z motywem chleba, 
wybór i układ Stefana Placka i Marianny Bocian, 
Wrocław 1992. 
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Punkt wydawania i przyjmowania 
odzieży oraz drobnego sprzętu AGD czynny 
jest w każdy wtorek rano od godziny 10 do 
12 oraz po południu od godziny 15 do 17.

Dyżur telefoniczny Caritas 
Oborniki Śląskie: od poniedziałku do piątku 
od godziny 16.00 do godziny 17.00 pod nr 
531-123-125.

MIĘDZYPARAFIALNY  
ZESPÓŁ CARITAS  
W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

To była moja druga pielgrzymka w życiu. 
Pierwszą przeżyłem dwadzieścia jeden 

lat temu wraz z moją ukochaną żoną Alinką 
tuż przed naszym ślubem. Teraz poszedłem 
z czternastoletnią córką Anią. 

Tegoroczny temat pielgrzymki „Radość 
Ewangelii” był dla mnie bardzo ważny, po-
nieważ z natury jestem zamyślony, poważny 
i melancholijny, co często przeszkadza 
moim bliskim i mnie samemu. Księża sal-
watorianie, którzy prowadzili naszą grupę 
pielgrzymkową, robili wszystko, abyśmy 
byli weseli. 

Głoszone codziennie w drodze konferen-
cje mówiły o radości, którą mimo trudności 
przeżywały różne osoby opisane w Biblii, 
a w czasie naszego marszu również mnóstwo 
było żartów i dowcipów inicjowanych przez 
księży. Pielgrzymka bardzo wzmocniła mnie 
duchowo, psychicznie i fizycznie. Central-
nym wydarzeniem każdego dnia była Msza 
święta, odprawiana najczęściej w lesie lub 

na łące. Kazanie głosił ks. Stanisław Orze-
chowski. Nauki Orzecha robiły na mnie duże 
wrażenie i wiele z nich czerpałem. Cieszę się, 
że to ten ksiądz wciąż organizuje i osobiście 
prowadzi pielgrzymki wrocławskie. 

W trakcie drogi do Częstochowy na nowo 
odkrywałem wielkie i głębokie modlitwy 
Kościoła – Godzinki, jutrznię, różaniec, 
koronkę – czas milczenia, pieśni i piosenki 
mówiące o miłości Jezusa do człowieka. 
Czułem, jak ten bardzo bliski i intensywny 
kontakt z Bogiem mnie wzmacnia. Do dzisiaj 
pamiętam również to utrudzenie każdego 
dnia, gdy docieraliśmy na nocleg, i bardzo 
kontrastujące z nim (po około godzinie) 
niezwykłe uczucie błogości po wzięciu 
prysznica i zjedzeniu wieczornego posiłku. 

Warto było to przeżyć. Może i Ty wy-
bierzesz się w przyszłym roku? Nigdzie 
indziej czegoś podobnego nie przeżyjesz 
i nie doświadczysz!

Marcin Gołecki

Pielgrzymka z Wrocławia  
do Częstochowy 2-10 sierpnia 2015r.

W niedzielę 13.09.2015 r. 
dzień przed świę-

tem Podwyższenia Krzyża 
Świętego pod krzyżem 
na Wzgórzu Holtei’a ks. 
Przemysław Marszałek 
poprowadził nabożeństwo. 

Potrzebę i potęgę mo-
dlitwy zobrazował opo-
wiadając t reść f i lmu. 
Przedstawiono w tym fil-
mie wydarzenie opisane 
w Dziejach Apostolskich. 
Za działalność apostolską 
i głoszenie Dobrej Nowiny św. Piotr został 
uwięziony i oczekiwał w więzieniu na pro-
ces. Jak jest zapisane w Piśmie Świętym 
„cały Kościół modlił się za Piotra” Dwaj 
uczniowie uważali, że modlitwa nie pomoże 
w tym wypadku, postanowili siłą uwolinić 
św. Piotra. Próba skończyła się pobiciem 
śmiałków. Następnie próbowali przekupić 
strażników – tylko stracili pieniądze, nic 
nie uzyskawszy. Dwaj uczniowie nie mieli 
węcej pomysłów, tymczasem wierni nadal 
się modlili – wszyscy wiemy, jak to się skoń-
czyło. Anioł przyszedł do Piotra, któremu 
spadły kajdany z rąk i nóg, drzwi się otwo-
rzyły, przeszli niezauważeni koło straży, 
apostołowi zdawało się, że śni, dopiero gdy 
przeszli parę ulic, anioł opuścił Piotra, a ten 
zrozumiał, że jest wolny. 

W obecnych czasach jesteśmy pochłonięci 
wymyślaniem coraz to nowych sposobów 
działania, nowych środków i to jest potrzeb-
ne, ale czy robimy to na modlitwie rozmawia-
jąc z Bogiem, czy na własną rękę? Czy nawet 
wierząc w moc modlitwy nie zaniedbujemy 
jej, ograniczając czas jej poświęcony do 
minimum? Dzisiejszy świat potrzebuje mo-

Nabożeństwo na Grzybku

dlitwy – całego oceanu miłosnego trwania 
przed Bogiem. 

Cieszę się, że uczestniczyłam w nabo-
żeństwie – mogłam dołożyć swoją kropelkę 
do oceanu – razem z garstką pozostałych 
wiernych. Chciałabym, aby nasza modlitwa 
ogarnęła wszystkich mieszkańców naszego 
miasta, może znajdą więcej czasu na spotka-
nie z Panem i przyjmą łaski, które na nich 
u Niego czekają?

Barbara Wrzesińska
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„Tak Bóg umiłował świat, że Swego Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). My, Polacy, w to generalnie 
wierzymy. Jesteśmy narodem, 
który w przyszłym roku obcho-
dzić będzie jubileusz 1050-lecia 
chrztu Polski. Jeśli jednak z uwagą 
spojrzymy na życie własne, ro-
dzinne, życie rodzinne sąsiadów, 
szerzej – życie w naszym kraju, 
dostrzeżemy wiele rozbieżności 
miedzy życiem a deklarowaną 
wiarą. Wielki udział w ich two-
rzeniu mają środki masowego 
przekazu, a w nich dziennikarze 
kształtujący opinię publiczną. 
Bardzo często w popularnych 
programach telewizyjnych lub 
radiowych, na stronach interneto-
wych promuje się zło. Potem ci sami dzien-
nikarze, którzy niszczą wartości, wyrażają 
ubolewanie i wielką troskę o pokrzywdzonych. 
Ci dziennikarze są niejednokrotnie autora-
mi programów atakujących Kościół, który 
z definicji jest wspólnotą promującą wartości. 
Uczestniczą oni w programach propagujących 
nieetyczne i amoralne działania rządzących, 
próbujących uzasadniać tworzone prawo, 
będące zaprzeczeniem prawa naturalnego 
człowieka. Szczególnie dotyczy to prawa 
związanego z życiem rodzinnym, z całą sferą 
życia intymnego, w dziedzinie wychowania 
dzieci i młodzieży. Uczestniczą w niszczeniu 
wszelkich autorytetów, w destrukcji rodziny, 
a potem pytają o przyczyny istniejącego zła. 

Piszę o tym, gdyż problem ten dotyka także 
mojej rodziny i mojego otoczenia. Dorosłe 
dzieci wybierają drogę zła, wpadają w różne 
zniewolenia, np. od alkoholu. Wielu młodym 
sakrament małżeństwa jest obcy i wybierają 
życie w wolnych związkach. W małżeństwach 

Rodzina chrześcijańska – czas próby
brak chęci przezwyciężania doraźnych kryzy-
sów, a sposobem ich przezwyciężania staje się 
rozwód. Coraz więcej dzieci wychowywuje 
się w niepełnych rodzinach, co prowadzi do 

powielania przez nie w dorosłym życiu wzor-
ców utrwalonych w dzieciństwie. 

Zagrożona jest rodzina, a tym samym ist-
nienie narodu. Zdrowo funkcjonująca rodzina, 
która jako fundament w naszej kulturze przy-
jęła chrześcijańską antropologię człowieka, 
jest podstawową komórką społeczną, czego 
wielu decydentów, a także posłusznych im 
dziennikarzy nie chce dostrzec. Ten stan 
rzeczy jest niepokojący, ale bijący na alarm 
są zagłuszani. Katolicy są bierni i nie mają 
świadomości istniejącego zagrożenia. Jednym 
ze sposobów wzmocnienia tej świadomości 
jest rozpoczęty w ubiegłym roku w Rzymie 
synod biskupów, którego zakończenie przewi-
duje się w październiku br. Temat synodu to 
powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym. W ostatnim okresie również 
w parafiach wiele uwagi poświęca się rodzinie. 
Kościół zawsze traktował rodzinę z należną 
uwagą, a małżeństwo uznawał za sakrament. 
Jednak w obecnej sytuacji głoszenie Ewangelii 

rodziny jest pilną potrzebą nowej ewangeliza-
cji, a Kościół jest wezwany do jej wdrożenia 
i to stara się robić różnymi sposobami.

Podczas wakacji mnóstwo ludzi uczest-
niczy w różnych pielgrzymkach. Również 
ja uczestniczyłem w kilku z nich. 31 maja 
w Piekarach Śląskich podczas pielgrzymki 
stanowej mężczyzn kard. Müller powiedział 
m.in.: „Doświadczamy w dzisiejszym świe-
cie powiewu liberalizmu i hedonizmu, które 
niszczą wiarę człowieka, a w ostatecznym 
rozrachunku niszczą samego człowieka jako 
osobę, niszczą rodzinę, niszczą solidarność 
i niszczą więzy między narodami”.

12 lipca br., uczestnicząc w 24. Pielgrzymce 
Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, słucha-
łem homilii arcybiskupa Dzięgi. Wołał on: 
„Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest 
rodzina”. Zauważył, że „kto jest przyjacielem 
narodu, umacnia rodzinę, kto jest wrogiem 
narodu, niszczy rodzinę na wszystkie sposoby”. 

Na kolejnej, 10. już, Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Rodziny Radia Maryja do sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu, 3 września br. 
w homilii arcybiskupa Michalika usłyszałem 
wezwanie do obrony wartości, którą jest ro-
dzina. „To przez rodzinę może odrodzić się 
Polska” – powiedział. Mówił także o Kiko Ar-
güelio, inicjatorze Drogi Neokatechumenalnej, 
który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku z natchnienia Ducha Świętego namalował 
obraz Matki Bożej, na którym umieścił napis: 
„Trzeba tworzyć małe wspólnoty chrześcijań-
skie na wzór świętej rodziny z Nazaretu, które 
żyłyby w prostocie, pokorze i uwielbieniu, 
i w której drugi byłby Chrystusem”. Arcybi-
skup podkreślił, iż jest to przesłanie aktualne 
na dziś w odniesieniu do dzisiejszej rodziny.

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży 
w 2016 roku. Tematyka rodziny również będzie 
tam obecna. 

Myślę, że warto także wracać do katechez pa-
pieża Franciszka wygłaszanych na audiencjach 
generalnych. 15 kwietnia br. wygłosił katechezę 
dotyczącą tzw. teorii gender, która, wchodząc 
niepostrzeżenie w środowiska szkolne ,zagraża 

rodzinie. Niebezpieczeństwo związane z tą teo-
rią dostrzega już wiele organizacji rodziców. Są 
liczne protesty przeciwko naprędce tworzonemu 
prawu popierającego tę opartą na negacji Deka-
logu teorię. 30 sierpnia br. byłem w Warszawie 
na manifestacji pod hasłem „Stop deprawacji 
w edukacji”, o której w mediach publicznych nie 
było żadnej wzmianki, mimo iż udział w niej 
wzięło kilka tysięcy rodzin. 

Dla rodziny nadchodzi czas próby. Oprócz 
dokonywania właściwych wyborów ludzi 
tworzących prawo, odpowiedzią na ten kry-
zys jest chrześcijańskie życie każdego z nas 
oparte na Słowie Bożym, liturgii i wspólnocie. 
Życie takie było cechą pierwotnego Kościoła, 
w którym podstawową rolę pełnił katechume-
nat (prowadzenie do wiary). Otwarta na życie 
rodzina była i jest nadal w centrum uwagi 
Kościoła. Niezbędna jest katecheza nie tylko 
dzieci, ale też dorosłych. Dlatego przywróćmy 
w rodzinach nadzieję i stawiajmy na Jezusa, 
który jest drogą, prawdą i życiem, a wyjdziemy 
zwycięsko z czasu próby!

Zbigniew Stachurski

Podziękowania za 1%
Zarząd katolickiego Stowarzyszenia „ecc-

lesia” pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
na ręce wszystkich osób, które rozliczając 
PIT za 2014 rok, zechciały przekazać 1% 
swojego podatku na konto Stowarzyszenia. 
Dzięki wszystkim ofiarodawcom udało się 
zebrać kwotę 22 794,60 zł. Zebrane środki 
umożliwiają realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia, między innymi współfi-
nansowanie remontu kościoła. Jednocześnie 
zachęcamy i zapraszamy wszystkich, również 
osoby młode, do członkostwa w Katolickim 
Stowarzyszeniu „Ecclesia”. Osoby zaintereso-
wane członkostwem mogą pobrać deklarację 
o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia na 
plebanii u księdza proboszcza. 

Zbigniew Małkiewicz – prezes Stowarzyszenia. 
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Z informacji, jakich udzieliły nam panie 
Monika Wiszniowska i Magdalena 

Zatońska z Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, 
wynika, że straty w rolnictwie na obszarze 
naszej gminy spowodowane tegoroczną, 
uznawaną za największą od wielu lat, letnią 
suszą, są duże, ale trudno jest aktualnie 
ocenić ich skalę. 

Wynika to z tego, iż wciąż trwa oblicza-
nie strat w użytkach rolnych i napływają 
od producentów rolnych nowe wnioski 
o oszacowanie szkód spowodowanych nie-
korzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
(pierwszy wniosek wpłynął 19 sierpnia 
2015 r.). Ocena wielkości strat polega na 
określeniu procentowym szkody zaist-
niałej w uprawie i wyliczeniach według 
specjalnych wzorów, w zależności od klasy 
gruntu. Odnosi się to głównie do upraw 
roślin okopowych (buraków, ziemniaków), 
roślin strączkowych i kukurydzy oraz 
stanu trwałych użytków zielonych (łąk  
i pastwisk). Ostatnio napływają zgłoszenia 
również dotyczących strat w sadach drzew 
i krzewów owocowych (m.in. jabłoni, śliw, 
malin). 

Pozytywne przyjęcie wniosku umożliwia 
poszkodowanym ubieganie się o różne for-
my pomocy, jak np. kredyty na wznowienie 
produkcji rolnej i odtworzenie zniszczonych 
środków trwałych, zmniejszenie składki na 
KRUS, odroczenie terminu spłat z tytułu 
użytkowania nieruchomości. Istotne jest, że 
według wytycznych wojewody szacowanie 

Susza

szkód może odbywać się wyłącznie w opar-
ciu o lustrację w terenie (nie mogą być uzna-
wane żądne inne dowody, jak np. zeznania 
świadków). Dlatego też aktualne określanie 
szkód nie obejmuje zbóż, choć i te użytki 
ucierpiały w wskutek bardzo wysokich tem-
peratur i braku opadów, a wynika to z tego, 
że żniwa odbyły się wcześniej niż ogłoszono 
przyjmowanie wniosków ws. szkód. Za-
rządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 3 
września 2015 r. powołano Gminne Komisje 
ds. szacowania szkód, w Obornikach Śl. taka 
komisja rozpoczęła pracę już 2 września br. 

W odwiedzanych w związku z suszą przez 
pracowników obornickiego Urzędu Miej-
skiego gospodarstwach naszej gminy straty 

wynoszą średnio od 60% do 80%. W chwili 
udzielania nam wiadomości, tj. 15 września 
2015 r., w gminie Oborniki Śląskie oszaco-
wano straty w 23 wnioskowanych sprawach, 
odnoszących się do obszaru ok. 630 hektarów 
użytków rolnych. Obecnie komisja pracuje 
nad indywidualnymi protokołami szkód. 

Poszkodowani przez tegoroczną po-
godę producenci rolni mogą występować 
z wnioskami o oszacowanie szkód jeszcze 
do 30 października br.  (termin wyznaczyła 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa). Również do tego dnia rolnicy 
mogą, w związku z suszą, starać się o po-
moc finansową od AMiRR. Przedstawiając 
protokół z komisji gminnej mogą uzyskać 
800 zł/ha w przypadku strat w sadach i 400 
zł/ha w przypadku strat w innych użytkach 
rolnych. 

Grzegorz Czerkas

***

Jak dowiadujemy się od p. Zenona Łody-
gowskiego, prezesa obornickiej Ochotniczej 
Stray Pozarnej, dzięki ostrożności i dys-
cyplinie mieszkańców Obornik Śląskich 
i okolic, mimo długotrwałej, niebezpiecznej 
suszy Straż Pożarna nie zanotowała większej 
liczby pożarów, niż zwykle w tym czasie. 
W dalszym ciągu apelujemy do mieszkańców 
naszej gminy o wielką rozwagę. Nie wypa-
lajmy ściernisk. Jeśli rozpalamy  ognisko 
(tylko w miejscach do tego przystosowa-
nych), pilnujmy ognia i zagaśmy go dokład-
nie, pamiętając o tym, że w pobliżu nie mogą 
się znajdować żadne materiały łatwopalne. 
Zgłaszajmy każdą groźną sytuację – dym 
w lesie czy niekontrolowane przez nikogo 
ogniska lub wypalanie traw. 

Alina Gołecka 

22 sierpnia w kościele NSPJ z okazji dożynek gmin-
nych została odprawiona Msza święta dziękczynna 
za tegoroczne plony ziemi. We Mszy św. uczestni-
czyli rolnicy z naszej gminy, którzy przygotowali 
chleby i wieńce żniwne, a także zaproszeni goście.

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny i kate-
chetyczny. W kościele NSPJ rozpoczęliśmy go Mszą 
św. o godz. 8.00, prosząc o Boże błogosławieństwo 
i światło Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli, katechetów i rodziców.

W  środę 16 września o godz. 18.30 w kościele NSPJ 
z okazji Tygodnia Wychowania została odprawiona 
Msza św. w intencji nauczycieli, wychowawców, 
katechetów i rodziców.
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Jeśli szukasz w życiu czegoś więcej, chcesz 
odkryć prawdziwy sens życia, albo szukasz 

odpowiedzi na pytania dotyczące wiary chrze-
ścijańskiej – kurs Alfa jest miejscem dla Ciebie. 
Alfa działa od ponad 30 lat, obecnie 
w ponad 66 000 kościołów, wspólnot 
i innych miejsc. Kurs ten ukończyło już 
ponad 27 milionów ludzi na całym świecie. 
Składa się z 10 cotygodniowych spotkań 
i wyjazdowego weekendu. Każde spotkanie 
rozpoczyna się kolacją, po której następuje 
wykład oraz dyskusja w małych grupach. 
W ciągu 10 tygodni kurs Alfa pomaga zgłębić 
sens życia, potwierdzając, że chrześcijaństwo 
jest równie aktrakcyjne dzisiaj, jak 2000 lat 
temu.

Na terenie naszej gminy, w Parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Bagnie, odbyły się już 
dwie edycje takiego kursu i wzięło w nim 
udział ponad 100 osób. 

Jak ja się tam znalazłam?
Przeważnie o kursie dowiadujemy się 

dzięki zaproszeniu innych osób. Moja droga 
była inna – ja tego kursu po prostu szukałam.

Pierwszy raz o kursie Alfa opowiedział mi 
mój kuzyn, ksiądz – franciszkanin. Już wte-
dy wiedziałam, że to będzie miejsce dla mnie. 
Potem chciałam „ściągnąć” Alfę do Obornik 
– nie wyszło… wtedy też dowiedziałam się, 
że na stronie internetowej parafii w Bagnie 

jest ogłoszenie o rozpoczynającej się Alfie…
Pojechaliśmy z mężem na pierwsze spo-

tkanie…..Ksiądz powiedział, że nie wie, czy 
starczy miejsc, „no, ale dobra, zostańcie, 
jakieś 2 dodatkowe krzesełka to zawsze się 
znajdą….” Pomyślałam sobie – optymista! 
Jak przyjdzie 10 osób to góra…… Zostaliśmy 
i jak wielkie było nasze zdziwienie kiedy 
przyszło ok. 50 osób!

A potem było 10 wspaniałych tygodni 
naszej przygody z Jezusem. Żyliśmy od 
piątku do piątku, z biciem serca czekając na 
następne spotkanie. 

Spróbuję w kilku zdaniach opowiedzieć 
o tym, co dał mi kurs Alfa.

Przede wszystkim po raz kolejny w swo-
im życiu uświadomiłam sobie, jak bar-
dzo Bóg nas kocha i że zrobił dla nas 
absolutnie wszystko, byśmy razem z Nim 
mogli wieść szczęśliwe i uczciwe życie.  
Że to On jest drogą, prawdą i życiem.

Najpiękniejsze słowa, jakie zapadły mi 
w pamięć w trakcie tego kursu, to słowa św. 
Augustyna z Hippony: 

,,GDzie BÓG JeSt nA PierWSzyM 
MieJScu, tAM WSzyStKo JeSt nA 
SWoiM MieJScu”.

Uświadomiłam też sobie, ilu ludzi Bóg 
postawił na mojej drodze, bym to zrozumiała  
i otworzyła Mu drzwi swojego serca, bym 
mogła być bardzo blisko Niego i zbudować 
z Nim prawdziwą, głęboką relację i wreszcie 
bym mogła dzisiaj otwarcie o tym mówić.

Na kursie poznałam wielu wspaniałych 
ludzi, którzy właśnie w takiej bliskiej relacji 
z Bogiem żyją. Ale również tych, których 
wiara była wcześniej po prostu „letnia”. 

Polecam KURS ALFA Czytaliśmy razem Pismo Święte, modliliśmy 
się, wymienialiśmy nasze doświadczenia 
związane ze zgłębianiem wiary, z działaniem 
Ducha Świętego w naszym życiu. Wspaniale 
było czuć i obserwować jak Bóg każdego 
dnia nas wszystkich przemienia… nadal się 
spotykamy i udzielamy się w Bagnie.

Po zakończeniu kursu zostaliśmy razem 
z mężem zaangażowani do posługi w trak-
cie kolejnej jego edycji. Było to dla nas 
ogromnym i bardzo owocnym przeżyciem.  
I teraz, razem z pozostałymi uczestnikami, 
chcemy się z Wami tym wszystkim podzielić. 
Pomyślcie, proszę, o tym, że teraz to może 
właśnie my jesteśmy tymi ludźmi, których 
Bóg stawia na drodze waszego życia, by Was 
do siebie przybliżyć.

Często modlę się (i Was też o to proszę) 
o wzrost wiary i rozwój ewangelizacji na 
terenie naszej gminy i o to, by kurs Alfa 
odbył się w przyszłości w naszym mieście. 
To tutaj chcemy się angażować w podobne 
wydarzenia i wiemy też, że jest taka potrzeba 
i zainteresowanie.

Z całego serca zachęcam wszystkich do 
udziału w kolejnej edycji kursu Alfa, który 
rozpocznie się 

w Salce Katechetycznej w osolinie 2 
października 2015 roku o godz. 19:00. 

Elementem spotkania inauguracyjnego 
jest uroczysta kolacja, którą chcemy wcze-
śniej dla Was przygotować, dlatego też 
prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa 
poprzez: e-mail:bagno.sds.@gmail.com lub 
tel. 500 736 387 (Elżbieta). 

Zapewniam, że z radością przyjęte zostaną 
wszystkie osoby, nawet bez wcześniejszego 
zgłoszenia. Chętnie odpowiem na wszystkie 
pytania pod nr tel.505 043 485.

Renata Błażewska

Życzenia
Księdzu Rafałowi Masarczykowi z oka-

zji imienin (przypadających 29 września) 
składamy serdeczne życzenia wsparcia 
Opatrzności na drodze kapłańskiego powo-
łania, opieki anielskiego patrona, dobrego 
zdrowia, wielu sił i satysfakcji z efektów 
pracy duszpasterskiej oraz modlitewnej 
pamięci wdzięcznych parafian. 

Redakcja

Podziękowania
Bardzo dziękujemy za wielki wkład 

pracy, dużą pomoc przy tworzeniu kolej-
nych numerów naszego pisma i czuwa-

nie nad jego jakością, za zaangażowanie 
i miłą atmosferę pracy redaktorskiej 

księdzu Przemysławowi Marszałkowi, 
który przez 2 lata pełnił funkcję asysten-
ta kościelnego w redakcji Naszej Parafii. 

Bóg zapłać, księże Przemku, za dotych-
czasową współpracę i prosimy o dalsze 

wspieranie obornickiej gazetki katolickiej. 
Zespół redakcyjny Naszej Parafii
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28 czerwca przeżywaliśmy uroczystość 
prymicyjną ks. Adriana Żądły, SDS. Uroczysta 
Msza św. sprawowana była o godz. 11.00. Po 
każdej Mszy św. ks. neoprezbiter udzielał bło-
gosławieństwa prymicyjnego. Ks. Adrianowi 
życzymy wielu łask i Bożego błogosławieństwa 
w posłudze kapłańskiej.

28 czerwca przypadała uroczystość odpu-
stowa w Golędzinowie ku czci NMP Nieusta-
jącej Pomocy. Uroczystej Mszy św. o godz. 
9.45 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Włodzimierz Szydłowski SDS. 

29 czerwca przeżywaliśmy uroczystość św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Po Mszy św. wie-
czornej odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego.

1 lipca nastąpiły zmiany w naszej wspól-
nocie parafialnej. Ks. Michał Gołębiewski 
został skierowany do pracy duszpasterskiej 
w Warszawie, a ks. Włodzimierz Szydłowski do 
Brasławia na Białorusi. W naszej wspólnocie 
pracę duszpasterską rozpoczęli ks. Wiesław 
Waldon SDS i ks. Szymon Kula SDS. 

2 lipca, w pierwszy czwartek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej sprawowana była Godzina 
Święta. W tym dniu przybyła do naszej parafii 
na nocleg Rowerowa Pielgrzymka Głogowska 
na Jasną Górę. 

3 lipca, w pierwszy piątek miesiąca, po 
Mszy św. wieczornej sprawowana było nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i nastąpiła zmiana bilecików Straży Honorowej.

4 lipca, w pierwszą sobotę miesiąca, od-
było się nabożeństwo pierwszosobotnie ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu 
odwiedziliśmy chorych w domach z posługą 
sakramentalną. 

5 lipca, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana 
tajemnic różańca świętego. Po południu była 

adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00 do17.00. 

7 lipca odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. 

8 lipca odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami. 

12 lipca, w drugą niedzielę miesiąca, taca na 
remont kościoła wyniosła 5910 zł. Bóg zapłać.

13 lipca odbyło się nabożeństwo fatimskie. 
Rozpoczęło się o godz. 19.00 Mszą św., po której 
nastąpiły procesja światła i różaniec fatimski. 

14 lipca odbyło się spotkanie Kręgu Biblij-
nego.

16 lipca, we wspomnienie NMP z Góry Kar-
mel, podczas Mszy św. o godz. 19.00 nastąpiło 
nałożenie szkaplerza świętego.

20 lipca odbyło się spotkanie Rady Para-
fialnej

25 lipca podczas Mszy św. o godz. 19.00 dzię-
kowaliśmy ks. Włodzimierzowi Szydłowskiemu 
SDS za posługę duszpasterską w naszej parafii. 
Podczas tej Mszy św. modliliśmy się również 
w intencji ks. Szymona Kuli SDS, który 18 lipca 
przeżywał swoje imieniny.

26 lipca przeżywaliśmy uroczystość odpu-
stową ku czci św. Anny w Kowalach. Mszy św. 
o godz. 9.45 przewodniczył i kazanie wygłosił 
ks. Włodzimierz Szydłowski SDS. W tym dniu 
z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po każdej 
Mszy św. święciliśmy pojazdy. 

Przed kościołem wolontariusze Międzypara-
fialnego Zespołu Caritas w Obornikach Śląskich, 
w ramach akcji „Wyprawka dla żaczka” rozdawali 
kartki z zapotrzebowaniem na artykuły szkolne 
dla wybranych uczniów obornickich szkół pod-
stawowych z rodzin potrzebujących wsparcia. 

27 lipca rozpoczął się remont kościoła pa-
rafialnego. Pierwszy etap obejmuje następujące 
prace: tynkowanie i malowanie kościoła oraz 
montaż nowego podestu i kamiennego stołu pod 
tabernakulum. Z powodu remontu kościoła Msze 
św. poranne sprawowane są od poniedziałku do 
piątku o godz. 7.00.

27 lipca odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

1 sierpnia, w pierwszą sobotę miesiąca, 
sprawowane było nabożeństwo ku czci Nie-
pokalanego Serca NMP po Mszy św. o godz. 
8.30. 

2 sierpnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
odbyła się zmiana tajemnic różańcowych, a po 
południu adoracja Najświętszego Sakramen-
tu od godz. 15.00 do 17.00. W tym dniu spod 
katedry wrocławskiej wyruszyła 35. Piesza 
Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę, 
w której wzięło udział wielu naszych parafian. 
W czasie trwania pielgrzymki w dniach od 2 do 
10 sierpnia po Mszy św. miała miejsce adora-
cja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo 
prowadzone przez pielgrzymów duchowych. 

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

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

6 sierpnia przeżywaliśmy święto Przemie-
nia Pańskiego. Po Mszy św. wieczornej miała 
miejsce Godzina Święta. 

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

9 sierpnia, w drugą niedzielę miesiąca, 
taca na remont kościoła wyniosła 5851 zł. 
Bóg zapłać.

13 sierpnia odbyło się nabożeństwo fa-
timskie. Rozpoczęło się o godz. 19.00 Mszą 
św., po której nastąpiła procesja światła 
i różaniec fatimski. 

15 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość 
Wniebowzięcia NMP. Po każdej Mszy św. 
święciliśmy wiązanki z kwiatów i ziół. Taca 

W poniedziałek, 17 sierpnia, we wspomnienie św. 
Jacka obchodziliśmy imieniny ks. proboszcza Jac-
ka Wawrzyniaka. Mszę św. w jego intencji została 
odprawiona o godz. 19.00.

W dniu 02.07.2015 r. gościliśmy pielgrzymkę ro-
werową z Głogowa do Częstochowy, dziękujemy 
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 za przyjęcie 
pielgrzymów na terenie szkoły.

W sobotę, 25.07.2015 r., podczas Mszy św. o godz. 
19.00 pożegnaliśmy ks. Włodzimierza Szydłow-
skiego SDS, który decyzją ks. prowincjała został 
skierowany do pracy duszpasterskiej w Brasławiu 
(Białoruś). Także podczas tej Mszy św. modliliśmy 
się w intencji ks. Szymona Kuli SDS, który 18 lipca 
przeżywał swoje imieniny.
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W niedzielę, 31 sierpnia 2015 r., w ramach XXII 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
i Organowej, o godz. 18.00 odbył się w naszym 
kościele koncert słowno-muzyczny pt.: „Emilii 
Matce mojej – Jan Paweł II”. Wystąpili: Halina 
Łabonarska – recytacja, Robert Grudzień – organy 
i Monika Łyżwa-Wąsowicz – sopran.

zbierana podczas wszystkich Mszy św. prze-
znaczona była, zgodnie z apelem ks. arcybisku-
pa, na te parafie naszej archidiecezji, które zo-
stały zniszczone przez tegoroczne nawałnice. 

17 sierpnia, we wspomnienie św. Jacka, 
swoje imieniny obchodził ks. proboszcz Jacek 
Wawrzyniak SDS. Msza św. w jego intencji była 
sprawowana o godz. 19.00.

23 sierpnia wolontariusze Miedzyparafial-
nego Zespołu Caritas w Obornikach Śląskich 
w ramach akcji „Wyprawka dla żaczka” prze-
prowadzili zbiórkę pieniędzy pod kościołami 
obydwu parafii. Przed naszym kościołem 
zebrano kwotę 1943,93 zł. Bóg zapłać. Zebrane 
środki przeznaczone są na zakup artykułów 
szkolnych dla wybranych uczniów z gimna-
zjum.

26 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – 
Pani Jasnogórskiej.

30 sierpnia, w ramach XXII Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organo-
wej, o godz. 18.00 odbył się w naszym kościele 
koncert słowno-muzyczny pt.: „Emilii, Matce 
mojej – Jan Paweł II”. Wystąpili: Halina Łabo-
narska – recytacja, Robert Grudzień – organy 
i Monika Łyżwa-Wąsowicz – sopran. 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla 
dzieci i młodzieży sprawowana była o godz. 
8.00.

W dniach 2-4 września przeżywaliśmy 
w naszej parafii nawiedzenie figury św. Michała 
Archanioła z cudownej groty objawień na Górze 
Gargano. Nawiedzenie prowadził michalita ks. 
Rafał Szwajca. Był to szczególny czas mocy 
i łaski. O tym wydarzeniu artykuł w niniejszym 
numerze „Naszej Parafii”.

3 września została przeprowadzona zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

W dniu 1 września br. Mszą św. o godz. 8.00 dzieci 
i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny 2015/16.

OgłOszeniA 
pArAfii JTiAp

Na czas remontu kościoła Msze święte 
poranne sprawowane są od poniedziałku do 
soboty o godz. 7.00. 

27 września będziemy gościć ks. Daniela 
Jamrożego SDS – duszpasterza Salwatoriań-
skiego Wolontariatu Misyjnego, który pod-
czas kazań przybliży nam tematykę misyjną.

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

nabożeństwa różańcowe w październi-
ku: w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele 
i święta o godz. 16.30. 

13 października – nabożeństwo fatimskie 
o godz. 18.00.

Piesza Pielgrzymka do Grobu św. Ja-
dwigi odbędzie się w sobotę, 17 paździer-
nika. Zbiórka przy naszym kościele o 9.30. 
Wymarsz o godz. 10.00. 

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

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

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

nicznego dla fundacji Pomoc Kościołowi 
w potrzebie. 

4 września po Mszy św. wieczornej spra-
wowane było nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz nastąpiła wymiana 
bilecików Straży Honorowej. 

5 września po Mszy św. o godz. 8.30 spra-
wowane było nabożeństwo pierwszosobotnie 
ku czci Niepokalanego Serca Maryi. W tym 
dniu odwiedziliśmy z posługą sakramentalną 
naszych chorych w domach.

6 września, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana 
tajemnic różańcowych. Przed kościołem Akcja 
Katolicka przeprowadziła zbiórkę na dożywia-
nie w szkołach dzieci z ubogich rodzin, która 
wyniosła 1694,32 zł. Bóg zapłać.

7 września odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

8 września odbyła się zbiórka organizacyj-
na dla ministrantów i lektorów.

9 września odbyła się konferencja dla 
rodziców i chrzestnych przed niedzielnymi 
chrztami.

12 września odbyło się spotkanie organi-
zacyjne dla rodziców dzieci klas II i III szkoły 
podstawowej w ramach dwuletniego przygoto-
wania do przyjęcia sakramentu I Komunii Św. 
W tym dniu sprawowane było nabożeństwo 
fatimskie: Msza św. o godz. 19.00, następnie 
procesja światła, różaniec fatimski i Apel 
Fatimski. 

13 września, w drugą niedzielę miesiąca, 
taca na remont kościoła wyniosła 7 991 zł. 
Bóg zapłać. 

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

18 i 19 września odbyło się coroczne nocne 
czuwanie duchowieństwa i wiernych Archidie-
cezji Wrocławskiej na Jasnej Górze, w której 
wzięli udział nasi parafianie z ks. proboszczem 
Jackiem Wawrzyniakiem SDS.

Kronika 
parafialna 
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Duchowe drogowskazy 
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 29)

Na chwałę bożą

Ileż prac i zajęć może wykonać jeden, 
jedyny człowiek w swoim życiu, choćby 
ono nie było długie, na chwałę Bożą i dla 
zbawienia dusz, byleby nie dążył do za-
szczytnych prac i urzędów, lecz podejmo-
wał i wykonywał każdą pracę, którą mu 
ześle Opatrzność.

Kronika parafii NSPJ

Od 1 lipca nastąpiła zmiana ks. proboszcza. 
Decyzją ks. prowincjała i jego rady z naszej parafii 
został odwołany ks. Maciej Chwarścianek. Od 1 
lipca rozpoczął posługę jako proboszcz w parafii 
w Piastowie koło Warszawy. Dziękujemy za jego 
posługę w naszej parafii.

5 lipca,w pierwszą niedzielę miesiąca, przy-
padała adoracja Najświętszego Sakramentu. 
W tym dniu zbierano także ofiary do puszek na 
„Wakacje z Bogiem” dla dzieci z naszej parafii. 
Zebrano 1700 zł.

Od 8 do 14 sierpnia dzieci i młodzież z naszej 
parafii korzystały wraz z księżmi i opiekunami 
z letniego wypoczynku na Mazurach. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które składając ofiary na ten 
cel umożliwiły dzieciom i młodzieży ten wyjazd. 
Dziękuję księżom Przemkowi i Stanisławowi za 
poświęcony czas i opiekę nad uczestnikami. 

11 lipca odbyło się kanoniczne wprowadzenie 
nowego ks. proboszcza. Decyzją ks. Prowincjała 
i jego rady nowym proboszczem w naszej parafii 
został mianowany ks. Artur Kochmański SDS, 
który przez dziesięć lat pełnił funkcję proboszcza 
w parafii w Koczurkach koło Trzebnicy.

12 lipca Koło Przyjaciół Radia Maryja zorgani-
zowało pielgrzymkę do Częstochowy na spotkanie 
Rodziny Radia Maryja. Organizatorom i uczestni-
kom dziękujemy za reprezentowanie naszej parafii.

26 lipca wolontariusze Międzyparafialnego 
Zespołu Caritas prowadzili akcję pod hasłem 
„Wyprawka dla żaczka”, która miała wspomóc 
rodziny w trudnej sytuacji materialnej w zakupie 
książek i przyborów szkolnych dla dzieci.

2 sierpnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
z katedry wrocławskiej wyruszyła Piesza Piel-
grzymka na Jasną Górę. Osoby, które nie mogły 
czynnie pielgrzymować, mogły uczestniczyć 
w niej w sposób duchowy, ofiarując swoje mo-
dlitwy za pielgrzymów.

2 sierpnia Akcja Katolicka i Koło Przyjaciół 
Radia Maryja zorganizowały pielgrzymkę do 
Lichenia.

15 sierpnia przeżywaliśmy wraz z całym 
Kościołem uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
W czasie Mszy świętej święciliśmy kwiaty i zioła. 
Również w tym dniu w naszej parafii przypadała 
wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

22 sierpnia w naszym kościele z okazji doży-
nek gminnych została odprawiona Msza święta 
dziękczynna za tegoroczne plony ziemi. We Mszy 
św. uczestniczyli rolnicy z naszej gminy, którzy 
przygotowali chleby i wieńce żniwne, a także 
zaproszeni goście.

23 sierpnia wolontariusze Międzyparafialne-
go Zespołu Caritas prowadzili zbiórkę pieniędzy 
do puszek w ramach akcji „Wyprawka dla żaczka” 
na zakup artykułów szkolnych, tym razem dla 
wytypowanych gimnazjalistów. W naszej parafii 
na ten cel zebrano 970,43 zł.

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny 
i katechetyczny. Rozpoczęliśmy go Mszą św. 
o godz. 8.00, prosząc o Boże błogosławieństwo 
i światło Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli, katechetów i rodziców.

6 września w czasie Mszy świętej o godz. 
12.30 zostały poświęcone tornistry i przybory 
szkolne uczniów klas pierwszych. Na dożywia-
nie dzieci Akcja Katolicka zebrała 1076,41 zł. Za 
wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne 
Bóg zapłać.

Parafia NSPJ:

ScholA DziecięcA (ks. Stanisław Mu-
cha) – w piątki o godz. 16.00 i soboty o 11.00 
w salce na plebani oraz w niedziele o 11.30 
w kościele.

MiniStrAnci (ks. Przemysław Marsza-
łek) – zbiórki w soboty o godz. 10.00.

MłoDzież (ks. Przemysław Marszałek) 
– piątki o godz. 19.15 w salce na plebanii.

GruPA oDnoWy W Duchu ŚWiętyM 
„PoKÓJ i rADoŚć” (ks. Przemysław 
Marszałek) – w poniedziałki po Mszy św. 
wieczornej, o 19.30; raz w miesiącu Msza 
św. o 18.30 z adoracją.

reDAKcJA „nASzeJ PArAfii” (ks. Sta-
nisław Mucha) – w poniedziałki po ukazania się 
numeru gazetki, o 19.30 w refektarzu plebanii. 

AKcJA KAtolicKA (ks. proboszcz Artur 
Kochmański) – w każdy 4. piątek miesiąca 
Msza św. o 18.30, a po niej spotkanie.

Koło PrzyJAciÓł rADiA MAryJA (ks. 
Przemysław Marszałek) – w każdy 3. piątek 
miesiąca różaniec o 18.00 oraz Msza św. o 18.30

Wieczory niKoDeMA (ks. Roman Słu-
pek) – w każdy 4. czwartek miesiąca po Mszy św. 
o godz. 18.30 w Domu Katolickim

rÓżAniec roDzicÓW (ks. Stanisław 
Mucha) – każdego 1. dnia miesiąca (zamiast 1 li-
stopada – 31 października) Msza św. o godz. 18.30.

ScholA DoroSłych „Vox corDiS” 
(ks. Przemysław Marszałek) – wg ogłoszeń 
parafialnych.

cAritAS – wg ogłoszeń parafialnych.

PrzyGotoWAnie Do BierzMoWA-
niA (ks. Przemysław Marszałek oraz ks. 
proboszcz Artur Kochmański): klasy I – wg 
ogłoszeń; klasy II – 1. wtorek miesiąca o godz. 
17.00 w Domu Katolickim; klasy III – 2. wtorek 
miesiąca o godz. 17.00 w Domu Katolickim;

WSPÓlnotA roDzin (prow. ks. Stanisław 
Mucha i ks. Roman Słupek) 1 raz w miesiącu. 

żyWy rÓżAniec (ks. proboszcz Artur 
Kochmański) – w 1. niedzielę miesiąca.

Parafia JTiAP:

żyWy rÓżAniec (ks. Benon Hojeński) 
– w pierwszą niedzielę miesiąca po porannej 
Mszy św. o 8.30 spotkanie formacyjne i wy-
miana tajemnic.

StrAż honoroWA nAJŚWiętSzeGo 
SercA PAnA JezuSA (ks. Jacek Wawrzy-
niak) – w pierwszy piątek miesiąca spotkanie 
formacyjne i wymiana bilecików.

KrąG BiBliJny (ks. Rafał Masarczyk) 
w poniedziałki wg ogłoszeń.

ruch MłoDzieży SAlWAtoriAń-
SKieJ (ks. Szymon Kula) – w każdy piątek 
po Mszy św. wieczornej.

SAlWAtoriAnie ŚWieccy (ks. Rafał 
Masarczyk) – 1 raz w miesiącu wg ogłoszeń.

ScholA DziecięcA – w soboty o 9.30 
i w niedziele o 12.30.

MiniStrAnci– w soboty o 11.00 .

DoMoWy KoŚciÓł – 1 raz w miesiącu.

WSPÓlnotA roDzin – 1 raz w miesiącu.

spotkania grup w obornickich parafiach
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Sakrament Chrztu Œw. 
przyjêli:

Parafia nSPJ
25. Hanna Firak, 09.08
26. Jakub Jan Pażyra, 04.07
27. Natalia Maria Kowełła, 05.07
28. Tomasz Jan Blatkiewicz, 12.07
29. Tymon Tobiczyk, 02.08
30. Agata Janowicz, 14.08
31. Beata Janowicz, 14.08
32. Alicja Brożyna, 06.09
33. Anna Maria Jakacka, 06.09

Parafia JtiAP 
26. Zofia Wolska, 5.07.2015 r.
27. Maja Koczan, 5.07.2015 r.
28. Filip Waldemar Bazyluk, 12.07.2015 r.
29. Hanna Magdalena Krajewska, 12.07.2015 r.
30. Krzysztof Grzegorz Przybylski , 12.07.2015 r.
31. Zofia Stanisława Gągała, 12.07.2015 r.
32. Julia Barbara Banach, 26.07.2015 r.
33. Aleksandra Kalecińska, 26.07.2015 r
34. Julia Michalina Pabian, 2.08.2015 r.
35. Kajetan Jakub Solski, 9.08.2015 r.
36. Amelia Maria Jagaciak, 16.08.2015 r.
37. Aniela Smug, 16.08.2015 r.
38. Franciszek Kozak, 23.08.2015 r.
39. Oliwia Barbara Krzyżyk, 6.09.2015 r.
40. Alicja Antonina Antkowiak, 13.09.2015 r.
41. Natan Krystian Wróblewski, 13.09.2015 r.
42. Sergiusz Paprzycki, 13.09.2015 r.
43. Szymon Bogusław Syrnik,  13.09.2015 r.
44. Hanna Ewa Puszczyk, 13.09.2015 r.

Odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę:

Parafia nSPJ
46. Eugenia Seweryna Łodziewska, l. 86, zm. 22.06
47. Jan Grzybowski, l. 80, zm. 01.07
48. Zdzisław Marian Misiura, l. 75, zm. 22.07
49. Marian Marek, l. 91, zm. 04.08
50. Marianna Nowakowska, l. 84, zm. 29.08
51. Marian Zieliński, l. 58, zm. 07.09

Parafia JtiAP
32. Maria Janina Werszko, l. 101, zm. 24.06.2015 r.
33. Leokadia Stahl, l. 91, zm. 29.06.2015 r.
34. Mieczysław Sylwester Rykowski, l. 53,  

zm. 30.06.2015 r.
35. Barbara Krystyna Kocoń, l. 51, zm. 10.07.2015 r.
36. Genowefa Szajna, l. 75, zm. 14.07.2015 r.
37. Damian Marcin Danielczak, l. 40,  

zm. 9.07.2015 r.
38. Jadwiga Nowak, l. 56, zm. 13.07.2015 r.
39. Kazimierz Koziura, l. 88, zm. 5.08.2015 r.
40. Ewelina Anna Sojka, l. 88, zm. 7.08.2015 r.
41. Stanisław Błądek, l. 87, zm. 16.08.2015 r.
42. Maria Anna Musielak, l. 66, zm. 23.08.2015 r.
43. Helena Sobczyk, l. 89, zm. 31.08.2015 r.
44. Roman Nowicki, l. 90, zm. 1.09.2015 r.
45. Mieczysław Burczak, l. 62, zm. 9.09.2015 r.

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia nSPJ 
4.  Marek Kędzia  

i Justyna Żółkiewicz, dn. 27.06
5.  Marek Krzysztof Michałkiewicz  

i Ewelina Agnieszka Wolsztyniak, dn. 27.06
6.  Mateusz Jakub Bajsarowicz  

i Karolina Alina Nestorowska, dn. 01.08

7.  Dominik Karol Przybyła  
i Joanna Maria Malaczewska, dn. 08.08

8.  Maciej Jewiarz  
i Alicja Patrycja Kołtek, dn. 15.08

9.  Daniel Skawiński i Beata Ewa Malinowska,  
dn. 22.08

10.  Seweryn Eryk Gibalski  
i Aleksandra Bartkowiak, dn. 29.08

11. Krzysztof Kamil Janiak  
i Magdalena Niemczura, dn. 29.08

12. Piotr Lesław Meslik  
i Patrycja Klaudia Bobowska, dn. 29.08

Parafia JtiAP
3.  Mariusz Stanisław Wargacki  

i Emilia Ewelina Tabor,  dn. 22.08.2015 r.


