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

Drodzy Parafianie!
owoli kończy się październik, szczególnie
poświęcony modlitwie różańcowej. Gromadzimy się każdego dnia na wspólnej modlitwie,
aby przez ręce Matki Bożej Różańcowej wypraszać potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin
i całego świata, szczególnie mając na uwadze
pokój na świecie.
Ten piękny miesiąc zakończymy uroczystością odpustu parafialnego ku czci św. Judy
Tadeusza, który w tym roku połączony będzie
z pięknym jubileuszem trzydziestolecia konsekracji naszego kościoła. Uroczystościom będzie
przewodniczył ks. abp Józef Kupny, Metropolita
Wrocławski. Wielu parafian pamięta czasy,
kiedy nasz kościół był magazynem Zespołu
Sanatoriów Przeciwgruźliczych. Z początkiem
lat osiemdziesiątych ówczesny proboszcz ks.
Alfred Ryguła rozpoczął starania, aby kościół
przeszedł na własność obornickiej parafii. Dokonało się to w kwietniu 1982 roku. Kościół
był w bardzo złym stanie i wymagał gruntownego remontu, który udało się przeprowadzić
kolejnemu proboszczowi ks. Tadeuszowi
Skwarczkowi. Wyremontowany kościół został
konsekrowany 16 września 1984 roku przez ks.
kardynała Henryka Gulbinowicza i otrzymał za
patrona św. Judę Tadeusza. Od tamtego czasu
minęło już trzydzieści lat. Chcemy więc Panu
Bogu podziękować za trzydzieści lat Jego żywej
obecności wśród nas, w naszej świątyni. Po
trzydziestu latach podejmujemy także remont
naszego kościoła. Wielkim, moim i Waszym,
pragnieniem było, aby ten jubileusz był spra-
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wowany w świątyni na nowo pomalowanej.
Niestety, jak wspominałem w ogłoszeniach,
z przyczyn od nas niezależnych nie udało się
nam tego dokonać. Jesteśmy już jednak w takim momencie, że rozpoczęcie kolejnych prac
będzie możliwe na wiosnę. Remont kościoła
polecajmy w modlitwach Dobremu Bogu.
Przyjdźmy licznie do naszej świątyni 28
października br. o godz. 17.00, aby wspólnie
dziękować Panu Bogu za dar konsekracji kościoła. Dziękować za to, że dziś jest on naszym
kościołem parafialnym.
Przed nami listopad, miesiąc szczególnej
pamięci modlitewnej o naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak o naszych zmarłych nie tylko
w święta i rocznice śmierci, ale módlmy się
za nich każdego dnia. Najcenniejszy dar, jaki
możemy im ofiarować, to dar szczerej i gorliwej
modlitwy. Pamiętajmy w niej także o tych, za
których dziś już nikt się nie modli. Możemy
też w intencji zmarłych ofiarować dar odpustu.
Pamiętajmy, że w dniach od 1 do 8 listopada,
nawiedzając cmentarz i modląc się zmarłych
zyskujemy dla nich odpust zupełny. Odpust ten
może być ofiarowany tylko zmarłych i tylko
jeden raz w ciągu dnia, i to za jednego zmarłego. Polecajmy w codziennej modlitwie dusze
naszych zmarłych Panu Bogu. A gdy we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny pochylimy
się w zadumie nad mogiłami bliskich, krewnych
czy znajomych – przypomnijmy sobie słowa św.
Maksymiliana: „Życie jest krótkie, cierpienie
jest krótkie, a potem Niebo, Niebo, Niebo”.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

W

raz z końcem roku liturgicznego dobiega końca kolejny rok duszpasterski,
którego hasło brzmi „Wierzę w Syna Bożego”.
Ostatnie tygodnie tego roku są dla nas okazją,
by spojrzeć na swoją wiarę w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przypominają one o naszym powołaniu do świętości
i o kruchości ziemskiego życia. Liturgia Słowa
tych dni przypomina o potrzebie czuwania
i gotowości na powtórne przyjście Syna Bożego. Możemy postawić sobie pytanie nie
tyle o katechizmową wiedzę na ten temat, ale
o naszą wiarę. Czy moje życie jest radosnym
oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem? Czy
czuwanie, do którego wzywa Jezus, pamięć
o Jego przyjściu, jest aktem miłości czy pełnym obaw niepokojem przed utratą obecnego
życia? Na ile moje życie jest związane z Tym,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem?
Powyższe pytania rodzą się zawsze, kiedy
rodzina doświadcza śmierci bliskiej osoby.
Wówczas, przed uroczystością pogrzebową,
która jest liturgią Kościoła, ksiądz pyta
o wiarę zmarłej osoby i jej przywiązanie do
Kościoła. Gdy okazuje się, że zmarła osoba
nie okazywała żywej wiary poprzez przystępowanie do sakramentów czy przyjmowanie
błogosławieństwa kapłana, pytania te budzą
niepokój. Zdziwienie może budzić fakt, że
często dotyczy to osoby, która poważnie chorowała albo była w podeszłym wieku. Wówczas stwierdzenie, że „nikt się nie spodziewał,

że umrze”, jest chyba próbą ucieczki przed
prawdą o kruchości ziemskiego życia. Niepokój w moim sercu budzi się także wówczas,
kiedy podczas Mszy pogrzebowej, która jest
ofiarą Jezusa Chrystusa składaną dla zbawienia zmarłej osoby, niewiele osób przystępuje
do Komunii św. A przecież w świetle wiary
ona więcej znaczy niż nawet najpiękniejszy
wieniec i nagrobek.
Jaka jest moją wiara? Czy wierzę, że tylko
Jezus Chrystus, Syn Boży, może dać mi życie?
Nie chodzi o zachowanie tego obecnego życia,
ale przeprowadzenie przez bramę śmierci
i jego przemianę. Tylko Jezus daje pełną
odpowiedź na nasze pytania o sens życia
i śmierci. Pamięć o tym ma w nas budzić
radosne oczekiwanie, tęsknotę za Bogiem,
a także ma ukoić żal po śmierci bliskiej osoby.
Dzisiaj, w dobie kultury obrazkowej,
trzeba o tych prawdach nie tylko mówić, ale
także je pokazywać. Mamy budzić w innych
nadzieję życia, pokazywać, że rodzi się ona
w spotkaniu z Jezusem. Dzieło nowej ewangelizacji to nowe sposoby przekazywania wiary.
W niedługim czasie przy naszym kościele
zostanie postawiony bilboard, który będzie
krokiem w kierunku takiego przekazu. Żywą
wiarę budzimy także kierując się z cmentarzy
i grobów do spotkania z Tym, który jest dawcą
życia, od wspomnień i życzliwej pamięci za
zmarłych do konkretnej troski o zbawienie
swoje i bliźnich.
Ks. Maciej Chwarścianek SDS
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Słowo na dziś

Słowo Boże
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
ROK A

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz
miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem». To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
(Mt 22, 34-40)
W Słowie Bożym przewidzianym na XXX
niedzielę zwykłą odnajdujemy fragmenty

CARITAS informuje
Przyjmowanie i wydawanie odzieży i drobnego sprzętu AGD odbywa się w każdy wtorek
w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do
17.00 w Domu Katolickim przy ul. Wyszyńskiego.Prosimy nie zostawiać pod daszkiem Domu
Katolickiego rzeczy przeznaczonych do oddania.
Poszukujemy osób chętnych do współpracy prosimy o zgłaszanie się pod numerem Caritasu:
531123125 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00.
Chęć oddania lub przyjęcia dużego sprzętu
AGD, mebli itp. można zgłaszać pod tym samym
numerem 531123125.
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mówiące o dwóch największych przykazaniach: miłości Boga i miłości bliźniego.
Faryzeusze, którzy zadali Jezusowi pytanie o to, które z przykazań jest największe,
prawdopodobnie liczyli się z taką odpowiedzią. Przecież w ich mniemaniu robili
wszystko, żeby się Panu Bogu podobać.
My, katolicy XXI wieku, także znamy
tę odpowiedź i nie jest ona dla nas wielkim
zaskoczeniem. W końcu słyszeliśmy ją już
tyle razy.
Czy możemy jednak powiedzieć, że
w życiu faryzeuszy było widać miłość do
Boga i drugiego człowieka? Jezus zarzucał
im przecież, że troszczą się tylko o siebie, że
nakładają ludziom ciężary nie do uniesienia,
a sami nawet palcem nie kiwną. Czy to jest
realizacja przykazania miłości bliźniego?
A czy w naszym codziennym życiu widać
miłość do Boga i do drugiego człowieka?
Kiedy ostatni raz spędziłem dłuższą chwilę
na adoracji Najświętszego Sakramentu? Kiedy ostatni raz sięgnąłem po Pismo Święte?
Kiedy w sposób bezinteresowny pomogłem
mojemu bratu czy siostrze?
Jezus przypomina nam dziś o tym w bardzo konkretny sposób. Jeśli chcemy być jego
uczniami, to nie wystarczy mówić pięknym
językiem o Bogu i składać deklaracje o pomocy bliźniemu, ale trzeba w konkretny
sposób wziąć się do pracy nad swoim życiem
i z pomocą Jezusa to życie przemieniać.
Czego wszyscy powinniśmy sobie nawzajem życzyć.
ks. Przemysław Marszałek SDS

W

ielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy,
jaką rolę pełni w życiu społecznym
rodzina i jak wiele od niej zależy. Zdrowo
funkcjonująca, tradycyjna rodzina chrześcijańska to skarb w społeczeństwie. Jest ich
jeszcze wiele, lecz dostrzega się narastający
w dość szybkim tempie kryzys rodziny. U jego
podstaw leżą m.in. niezdolność do wchodzenia w relacje i problemy z komunikacją
międzyludzką. Prowadzi to przeważnie do
rozpadu rodziny zakończonego rozwodem

rodziców na ich wspólne mieszkanie przed
ślubem. Rodzice ci zresztą sami żyją podobnie i nie mają już argumentów do wskazania
właściwej drogi swoim dzieciom. Prowadzi
to do stopniowej degradacji społeczeństwa.
Ten obraz jest dość ponury. Stąd bardzo
ważną sprawą jest wspieranie wzorowych
rodzin, które dowodzą, że chrześcijańskie
małżeństwo jest piękne i możliwe do zrealizowania. Małżeństwo nie powinno być
zrównywane z innymi formami stosunków

Co z kondycją naszych rodzin?
lub separacją. Jednym ze skutków rozpadu
rodziny jest samotne wychowywanie dzieci.
Niekatolickie media dolewają jeszcze oliwy
do ognia, propagując wolne związki, związki
homoseksualne, poligamię i aborcję. Innym
zagrożeniem są uzależnienia od alkoholu,
narkotyków, pornografii, gier wideo, internetu i portali społecznościowych. Nieustanne
korzystanie z telewizora, komputera czy
smartfonu zaburza więź między członkami
rodziny, zabierając im wspólnie spędzany
czas. Wpływ na kryzysy rodzinne mają także
czynniki zewnętrzne, np. ekonomiczne, kulturowe. Skutki wyniszczania tradycyjnych
rodzin to np. problemy z zachowaniem się
dzieci w świątyniach, problemy z młodzieżą
w gimnazjach (niejednokrotnie już nawet
w szkołach podstawowych), niechęć młodych
wobec zawierania małżeństw (wolą żyć bez
jakichkolwiek zobowiązań, a często samotnie), problemy z tzw. pseudokibicami, gwałtami, zabójstwami rówieśników i nie tylko,
sprzedawaniem się młodych („galerianki”),
alkoholizm młodych, narkomania itp. Moda
na związki partnerskie przychodzi od tych,
którym zależy na burzeniu tradycyjnego
modelu życia rodzinnego. Często postawa
młodych wynika z cichego przyzwolenia

partnerskich, przyjaźni czy współżycia, gdyż
jest to stabilny związek kobiety i mężczyzny
otwarty na dzieci. Ewangelicznym lekarstwem na kryzys i grzech nie jest tylko przebaczenie, ale także wezwanie do nawrócenia.
Miłość i prawda muszą iść w parze. Prawda
o małżeństwie głoszona przez Kościół święty
jest wymagająca, ale także i wyzwalająca.
Kościół (czyli osoby świadomie uczestniczące
we wspólnocie chrześcijan) ma świadomość
istnienia wyżej opisanych zagrożeń rodziny.
Święty Jan Paweł II mówił wielokrotnie, że
rodzina jest drogą Kościoła, ponieważ „istnieje bardzo głęboka, intymna i osobowa jedność
między rodziną chrześcijańską a Kościołem”.
Dlatego rodzina jako całość jest powołana
do ewangelizacji, będąc zarówno jej przedmiotem, jak i podmiotem. To wielkie zadanie
i godność rodziny domaga się od niej solidnej
i głębokiej duchowości. Zadanie to jest zasadniczym wyzwaniem, przed którym stoi
rodzina, zwłaszcza w kontekście otaczającej
nas rzeczywistości.
Wyzwanie to podjął ponownie papież
Franciszek, który zwołał w Watykanie synod biskupów poświęcony rodzinie. Synod
obradował w pierwszym etapie od 5 do 19
października 2014 r., a zakończy się w paź5

dzierniku roku 2015. Warto prześledzić
zagadnienia omawiane w tak zacnym gronie
pod przewodnictwem papieża.
Uświadamianie rodzinom konieczności
budowania na skale, na Jezusie Chrystusie,
to dla współczesnych chrześcijan wielkie
wyzwanie. Jednym z pilnych zadań na dziś
jest formacja duchowa całych rodzin w Kościele świętym. Kościół posiada narzędzia
umożliwiające ewangelizowanie rodzin. Do
dyspozycji zawsze są bracia z różnych wspólnot parafialnych, gotowi oddawać swój czas
na ewangelizowanie innych poprzez swoje
świadectwo, głoszenie katechez oraz uczestnictwo w różnych inicjatywach Kościoła.
Koordynatorem wszelkich poczynań jest
zawsze parafia (wspólnota) z proboszczem
w centrum. Dlatego dobrze jest otwierać się
na Ducha Świętego, mogącego wzbudzać
wspólnoty na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, które żyłyby w prostocie, pokorze
i uwielbieniu, i w których drugi człowiek
byłby Chrystusem. Wspólnoty, w których
podstawą życia chrześcijańskiego będą zawsze Słowo Boże i liturgia.
Prośmy, niech Maryja, Matka Kościoła,
wstawia się za naszymi rodzinami!
Zbigniew Stachurski

Wypominki
Panie Jezu, gdzie są teraz moi bliscy
zmarli? Czy już od dawna ucztują z Tobą,
czy też oczekują, aż ostatnie pyłki grzechu znikną z ich nieśmiertelnych dusz?
Jeśli moja modlitwa komuś już nie
może pomóc i nic się nie da zrobić, nie
mów mi o tym...
Ale proszę, daj znać, że ktoś potrzebuje modlitwy, ofiary, pokuty, by nie
musiał czekać cały rok na kropelkę ulgi
z wypominek.
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echą szczególną historii Polaków jest
fakt, ze zaistnieli jako naród i państwo
w momencie przyjęcia chrztu w Kościele
rzymskim. Każdy, kto podejmuje próbę
zniewolenia Polski i polskiego narodu, wie,
że najpierw musi zniszczyć polski Kościół.
Tak czyniły carska Rosja, Prusy z Bismarckiem na czele, Niemcy Hitlera i Rosja
Stalina, a także przywiezione w 1944 r. na
sowieckich czołgach władze PRL-u i ich
obecni pogrobowcy. Z tej przyczyny usiłowano w Rzymie w 1981 roku zabić papieża
Jana Pawła II.

W naszej historii wielu było kapłanów Kościoła katolickiego, którzy dla swej ziemskiej
ojczyzny nie szczędzili sił i życia. To biskup
Stanisław ze Szczepanowa, obrońca Jasnej
Góry ojciec Augustyn Kordecki, ks. Piotr
Skarga, św. Andrzej Bobola, ks. Marek konfederatów barskich, ks. Brzózka powstańców
styczniowych, ks. Skorupka bitwy warszawskiej, więzień Oświęcimia św. Maksymilian
Kolbe, więzień reżimu stalinowskiego prymas
Stefan Wyszyński. W ostatnich dniach PRL-u tzw. nieznani sprawcy zamordowali zasłużonych dla sprawy wolności narodu księży
Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca
i Sylwestra Zycha. Nie sposób wymienić
wszystkich polskich kapłanów zamęczonych
i zamordowanych przez hitlerowców i komunistów. Należy do nich również kapelan
Solidarności bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tym
roku mija trzydzieści lat od jego od męczeństwa i śmierci.

30 lat od śmierci
ks. Jerzego Popiełuszko
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14
września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu.
Rodzice utrzymywali się z gospodarstwa
rolnego. W 1972 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk ks. kardynała prymasa
Stefana Wyszyńskiego. 31 sierpnia 1980 roku
na prośbę załogi Huty Warszawa odprawił
tam Mszę świętą. Został duszpasterzem,
nauczycielem i przewodnikiem ludzi pracy.
Wzywał do miłości i przebaczenia. Przypominał: zło dobrem zwyciężaj. W 1984 roku
został uprowadzony przez funkcjonariuszy
SB i w bestialski sposób zamordowany.
Pamięć o wspaniałym duszpasterzu, który
za wierność swojemu powołaniu i całkowite
oddanie powierzonym sobie ludziom zapłacił
najwyższą cenę, to nasz obowiązek wobec
Boga i historii. Nasza obecna wolność jest
okupiona jego krwią. Ofiara życia młodego
kapłana przyspieszyła upadek komunizmu
w Polsce i na świecie. Ta śmierć pozbawiła
komunistów ostatniej maski i ukazała ich
prawdziwe oblicze, wywołała wstrząs u wielu prostych, na co dzień nieinteresujących
się polityką ludzi. Bestialskie morderstwo
i obłudny proces bezpośrednich sprawców
oraz próby ukrycia rzeczywistych inicjato-

rów zabójstwa pogłębiły rozdźwięk między
narodem a władzą komunistyczną.
Dziś często ze wstydem musimy patrzeć,
jak ta wolność, wywalczona i wymarzona
od pokoleń, jest w naszym wolnym kraju
powszechnie nadużywana, traktowana jak
prawo do swawoli, prawo do nieodpowiedzialności. Z upływem lat przybywa ludzi, którzy
nie mają doświadczenia niewoli. Ubywa tych,
którzy pamiętają życie we własnym kraju pod
wrogą narodowi władzą z obcego nadania.
Przykra to prawda, ale historia niestety dowodzi, że nic tak nie uczy Polaków patriotyzmu,
jak obcy but i bat, a wolność może prowadzić
w naszym kraju do rozkładu.
Trzydziesta rocznica tragicznej śmierci ks.
Jerzego to właściwy czas, by ze szczególną
mocą przypomnieć narodowi postać kapłana, który za ten naród i jego wolność oddał
swoje młode życie. Zginął, bo był przeszkodą
w zniewalaniu Polaków.
Zawsze aktualne jest pytanie,dokąd
zmierza naród, który nie pamięta o swoich
bohaterach. Trzydziesta rocznica śmierci to
dobry czas, by poruszyć sumienia i umocnić
pamięć o księdzu Jerzym
Tytus Henryk Czartoryski

Praktyki wiernych parafii NSPJ w niedzielę 12.10.2014 r.
Kościół
Kościół parafialny NSPJ
Kaplica w Kuraszkowie
Świetlica w Morzęcinie Wlk.
Kaplica w Domu Pomocy Społ.
Razem

Liczba wiernych (5 tys.)
Mężczyźni
Kobiety
340
578
32
38
3
9
2
23
377
648
1025
20,5 %

Liczba rozdanych komunii św.
Mężczyźni
Kobiety
89
262
18
31
1
7
9
41
117
341
458
9,16 % wszystkich wiernych
44,77 % uczestników Mszy Św.
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Co o Niebie mówi Katechizm Kościoła Katolickiego?
1023 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni,
żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze
podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2), twarzą w twarz.

Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych... i innych wiernych zmarłych po
przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci
nie miały nic do odpokutowania... albo jeśliby
wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz
doznały oczyszczenia po śmierci... jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym,
od chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego
Pana Jezusa Chrystusa, były, są i będą w niebie,
w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych. Po męce
i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają

Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą
w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzenia.

1024 To doskonałe życie z Trójcą Świętą,
ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą
Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi,
jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem
ostatecznym i spełnieniem najgłębszych
dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.
1025 Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem” . Wybrani żyją „w Nim”, ale zachowują
i – co więcej – odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię.
Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo .

Co o pojęciu Niebo powiedzieli wielcy ludzie Kościoła?
Słowo kard. J. Ratzingera, późniejszego
papieża:
Słowem „niebo”, nawiązującym do symboliki tego co „w górze”, określa tradycja
chrześcijańska ostateczne dopełnienie egzystencji człowieka przez spełnioną miłość, ku
której kieruje się wiara. Jest wiernym przedstawieniem tego, co dokonuje się w spotkaniu
człowieka z Chrystusem, i co w tym spotkaniu
jest już zasadniczo, w swoich elementach teraźniejszością. Człowiek jest w niebie wtedy
i w takiej mierze, kiedy i w jakiej mierze jest
z Chrystusem. Jest zatem niebo przede wszystkim rzeczywistością osobową. …
Niebo jest jednak dla każdego niebem
indywidualnym. Każdy ogląda Boga na swój
sposób, każdego obdarza Pełnia swoją miłością
jako istotę jedyną i niepowtarzalną: „Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk,
a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt
nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje”. Bóg
obdarza każdego jego indywidualną pełnią
8

Od tego trzeba było zacząć: niebo.
Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb.
Otwór i nic poza nim,
Ale otwarty szeroko.

na swój sposób, i napełni go ponad wszelkie
wyobrażenie.
Św. Jan Paweł II, kiedy żył pośród nas,
sugerował:
W kontekście objawienia wiemy, że „niebo”
lub „szczęśliwość”, w której się znajdziemy,
nie jest abstrakcją czy też fizycznym miejscem
pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią
z Trójcą Świętą.
Trzeba zachowywać pewien umiar w opisach tych „ostatecznych rzeczywistości”, ponieważ pozostają one zawsze nieadekwatne.
Powyższe myśli wybrałem z moich notatek
zrobionych podczas katechez dla Drogi Neokatechumenalnej pt. „Eschatologia – rzeczy
ostateczne” wygłoszonych w Maniowach
10.10.2010 roku przez O. Mario – prezbitera
ekipy międzynarodowej odpowiedzialnej za
Drogę Neokatechumenalną na świecie.
Zbigniew Stachurski

Nie muszę czekać na pogodną noc,
ani zadzierać głowy,
żeby przyjrzeć się niebu.
Niebo mam za plecami, pod ręką i na powiekach.
Niebo owija mnie szczelnie
i unosi od spodu.

Jak ja wyobrażam sobie Niebo?

W

yobrażenie nieba w moim życiu
kształtowało się w zależności od
wieku i od coraz głębszego wtajemniczenia
w chrześcijaństwo. Gdy byłem dzieckiem,
wystarczało mi określenie nieba jako konkretnego, pięknego i nadzwyczajnego miejsca w górze, gdzie przebywa Bóg i dokąd ja
pójdę po śmierci, jeśli przeżyję życie zgodnie
z nauką Pana Jezusa. Miejsce to kojarzyło
się mi zawsze z ewangelicznym opisem raju.
Dzisiaj zdaję sobie sprawę, że niebo to
stan mojego ducha w radości i pokoju. To
stan ducha, w którym będę dzięki jedności
ostatecznej z Bogiem w Trójcy Jedynym.
Stan ten ma związek z życiem wiecznym,
które mogę posiąść już tutaj, podczas mojego
ziemskiego życia. Obietnicę życia wiecznego
złożył każdemu z nas Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek posłany do nas na ziemię przez
Boga Ojca - pod warunkiem, że uwierzymy
w Jego Imię z wszystkimi konsekwencjami
z tej wiary wynikającymi.
Gdy zacząłem stopniowo odkrywać wartość chrztu świętego, postanowiłem świadomie osiągnąć niebo (stan ducha radości
i pokoju). Chcę świadomie zabiegać o chrześcijańskie życie zgodne z Dekalogiem, oparte
na Słowie Bożym i liturgii we wspólnocie
wiernych, czyli w Kościele.

Nawet najwyższe góry
nie są bliżej nieba
niż najgłębsze doliny.
Na żadnym miejscu nie ma go więcej
niż w innym.
Obłok równie bezwzględnie
przywalony jest niebem co grób.
Kret równie wniebowzięty
jak sowa chwiejąca skrzydłami.
Rzecz, która spada w przepaść,
spada z nieba w niebo.
Sypkie, płynne, skaliste,
rozpłomienione i lotne
połacie nieba, okruszyny nieba,
podmuchy nieba i sterty.
Niebo jest wszechobecne
nawet w ciemnościach pod skórą.
Zjadam niebo, wydalam niebo.
Jestem pułapką w pułapce,
zamieszkiwanym mieszkańcem,
obejmowanym objęciem,
pytaniem w odpowiedzi na pytanie.
Podzial na ziemię i niebo
to nie jest właściwy sposób
myślenia o tej całości.
Pozwala tylko przeżyć
pod dokładniejszym adresem,
szybszym do znalezienia do znalezienia,
jeślibym była szukana.
Moje znaki szczególne
to zachwyt i rozpacz
Wisława Szymborska

Zbigniew Stachurski
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Pielgrzymka do Trzebnicy – Tajemnica Ewangelii
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października wyruszyła z Obornik Śląskich piesza pielgrzymka do grobu św.
Jadwigi w Trzebnicy. Przed wyruszeniem pielgrzymi spotkali się w kościele pod wezwaniem
św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego,
gdzie ks. Benon udzielił wszystkim błogosławieństwa. Przewodnikiem pielgrzymki był
ks. Michał Gołębiowski, a wraz z nim szli ks.
Maciej Chwarścianek, ks. Przemek Marszałek,
ks. Włodzimierz Szydłowski, klerycy z Bagna
oraz liczna grupa oborniczan, w tym wielu
młodych ludzi. Każdy z uczestników zapamięta
z tej pielgrzymki różne rzeczy.
Nam pozostanie w pamięci konferencja
proboszcza Macieja o ks. Jerzym Popiełuszce,
a szczególnie to, że należy wzorem ks. Jerzego
być serdecznym dla innych ludzi, dostrzegać
ich wokół siebie.
W drodze odmawialiśmy różaniec i koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Często te modlitwy
są uważane za monotonne. Jednak podczas
pielgrzymki na ten czas milkną rozmowy
i wszyscy naprawdę w skupieniu się modlą, od
dzieci poprzez młodzież po dorosłych.

Był też czas na rozmowę ze znajomymi,
poznanie nowych osób i wspólny śpiew, a nawet taniec.
W Trzebnicy uczestniczyliśmy we Mszy
świętej, podczas której kazanie wygłosił ks.
Stanisław Orzechowski, wieloletni przewodnik pieszej pielgrzymki do Częstochowy.
Powiedział, że jedno z najważniejszych zdań
w Ewangelii „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” skierowane jest do każdego z nas,
nawet jeśli wydaje nam się, że wywiązujemy
się z podstawowych obowiązków względem
Kościoła i religii. W bardzo osobisty i poruszający sposób mówił też o cudach, które działy
się w jego życiu.
Powołując się na adhortację papieża Franciszka „Ewangelii Gaudium” ks. Orzech powiedział bardzo ważne słowa, że zamiłowanie
do wygody jest źródłem smutku człowieka
oraz że dobro rodzi się w trudzie. W tych
stwierdzeniach można znaleźć odpowiedź na
sens pielgrzymowania. Podczas pielgrzymki
brakuje wygód, za to jest trud i poczucie bliskości Boga, a to jest źródłem radości.
Zapraszamy na pielgrzymkowe szlaki.

Anna i Waldemar Wojciechowscy

***

W tym roku nasza Obornicka Wspólnota
Rodzin została poproszona przez wspólnotę
Domowy Kościół, która do tej pory prowadziła pieszą pielgrzymkę do Trzebnicy, o jej
organizację. Podjęliśmy się tego dzieła wraz
z księdzem Michałem Gołębiowskim, który
był przewodnikiem naszej grupy. Stworzyliśmy zgrany zespół, ponieważ zdobyliśmy
wcześniej doświadczenie podczas pieszych
pielgrzymek z Wrocławia do Częstochowy. Odbyliśmy wiele spotkań organizacyjnych i dzięki
wsparciu naszej Ochotniczej Straży Pożarnej,
10

Akcji Katolickiej oraz Caritas udało nam się
zorganizować i poprowadzić tę pielgrzymkę.
Bardzo się cieszę, ze przebiegła ona według
planu i mogłem w niej uczestniczyć z moją
rodziną - żoną Lidią oraz córkami Heleną
i Marceliną. Dziękuję scholkom z obydwu parafii za zaangażowanie w śpiew, który miałem
okazję prowadzić.
Brat Rafał

***

Na pielgrzymkę wybraliśmy się w tym
roku całą rodziną. Mąż wraz ze starszą córką
Helenką (oraz dziewczynkami ze scholek
z obu parafii) prowadzili śpiew, a ja z naszą
dziewięciomiesięczną Marcelinką pielgrzymowałyśmy w „strefie wózkowej” na tyłach grupy.
Szło nas tam kilka rodzin z małymi dziećmi.
Z wózkiem pielgrzymuje się dużo trudniej
niż bez… Na szczęście wokół nie zabrakło
chętnych do pomocy osób, bo kiedy mała była
marudna, ciągłe zatrzymywanie się było niemożliwe. Taka jesienna pielgrzymka z Obornik
do Trzebnicy to idealne rozwiązanie dla takich
osób jak ja. W 2013 roku mąż z Helenką szli
z grupą VIII Salwatoriańską z Wrocławia,
ale z niemowlakiem nie zdecydowałabym się
iść tą trasą. Przyznaję z żalem, że niewiele
słyszałam tam na tyłach z konferencji, którą
wygłosił ksiądz Maciej , ponieważ grupa była
tak liczna, że „ogony” takie jak ja ciągnęły się
daleko, daleko za ostatnią tubą. Szłam jednak
z konkretnymi intencjami i mój wysiłek pielgrzymkowy ofiarowałam również w tych intencjach. Nieocenione dla mnie było spotkanie
z innymi osobami, zwłaszcza rozmowy, które
bardzo dodały mi sił.
Pogoda była wymarzona na pielgrzymkę,
mam nadzieję, że za rok będzie podobna, bo
się wybieramy…
Lidia Zarzeczna-Szkwerko
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Pielgrzymkowe
podziękowania

S

erdecznie dziękuję za organizację Pieszej
Pielgrzymki z Obornik Śl. do grobu św,
Jadwigi Śląskiej wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w jej
przygotowanie. Przede wszystkim dziękuję
Waldkowi Wojciechowskiemu i Rafałowi
Szkwerko za to, że włączyli się wraz ze mną
w organizację tej pielgrzymki. Dziękuję ks.
Maciejowi Chwarściankowi za konferencję
w drodze i za użyczenie (jak co roku) nagłośnienia. Dziękuję ks. Przemysławowi Marszałkowi za pomoc wraz ze swoją młodzieży
przy zapisywaniu przed pielgrzymką. Ks.
Włodzimierzowi Szydłowskiemu jak i pozostałym księżom za służenie spowiedzią. Dziękuję porządkowym i Strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Obornikach Śl. za to, że
czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Także
naszej obornickiej Policji za zabezpieczenie
trasy do skrzyżowania na Kowale. Dziękuję

Cmentarz Parafialny
Pragniemy przypomnieć Rodzinom posiadającym groby bliskich na cmentarzu
parafialnym o konieczności wnoszenia opłat
za miejsca po 20 latach od pogrzebu lub po
wcześniejszej rezerwacji.
W przypadku ich braku, zarządca cmentarza ma prawo udostępnić to miejsce pod
nowy grób.
Informujemy także, że na cmentarzu znajduje się szereg miejsc wolnych powstałych
po przeprowadzonych ekshumacjach oraz
po grobach zaniedbanych i nieopłacanych.
14

Akcji Katolickiej i Caritas za przygotowanie
ciepłego posiłku na postoju. Dziękuję także
mieszkańcom Kowal za zamówienie pączków
w cukierni Beza - którym też dziękujemy. Jeśli
kogoś pominąłem, to serdecznie przepraszam.
Największe podziękowania należą się
Wam, drodzy pielgrzymi za to, że co roku jest
Was więcej i że w ten sposób chcecie wyznać
wiarę w Boga obecnego w Trzech Osobach.
Dziękuję za tę radość, którą mi przynieśliście
podczas pielgrzymki. Modliłem się do Boga,
że nie chcę żadnych podziękowań od ludzi,
bo to co robię, to tylko dla Jego chwały. I Bóg
mnie wysłuchał, że dał mi w ten dzień aż
tylu swoich świadków, którzy poprzez pielgrzymowanie nie tylko składali świadectwo
wiary, ale także dziękowali Najwyższemu za
dar kanonizacji Jana Pawła II. Było nas 280
osób, czyli o 100 osób więcej, jak prowadziłem Was jako pielgrzymów po raz pierwszy
dwa lata temu. Jeszcze raz serdecznie Wam
dziękuję i liczę na to, że w sierpniu spotkamy sie na trasie z Wrocławia na Jasną Górę.
Szczęść Boże!!!
Ks. Michał Gołębiowksi SDS

Duchowe drogowskazy
ojca Franciszka Jordana
(cz. 21)

Budować...
czy burzyć?
W cierpliwości musimy się ćwiczyć
na każdym stanowisku: czy to jako nauczyciel wobec ucznia, czy jako kapłan
w apostolstwie, czy na misjach, czy
jako przełożony lub podwładny (…).
Wszędzie musimy ćwiczyć się w cierpliwości i pokorze. W przeciwnym razie
często sami będziemy burzyć to, cośmy
zbudowali. Dzięki cierpliwości przyniesiecie owoce.

Inauguracja roku akademickiego
w SUTW „Atena”

U

roczystą Mszą św. celebrowaną przez
proboszcza parafii pw. śś. Judy Tadeusza
i Antoniego Padewskiego ks. Jacka Wawrzyniaka słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich
rozpoczęli 18 września 2014 r. inaugurację
kolejnego roku akademickiego 2014/2015.
Część oficjalna uroczystości miała miejsce
w Obornickim Ośrodku Kultury. Przybyli na
nią zaproszeni goście: wicestarosta trzebnicki Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik
Śląskich Sławomir Błażewski, wiceburmistrz Karol Kos, radna Bożena Magnowska.
Swoją obecnością zaszczycili nas także:
dyrektor OOK Halina Muszak, dyrektor
OSiR-u Aleksandra Durkalec-Rzepka, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Polskich
Laureatów Nagrody Nobla Jadwiga Grekulińska wraz z zastępcą dyrektora Robertem
Koszelem, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Trzebnicy Zofia Kaczmarek, prezes SUTW „Tęcza” w Trzebnicy
Irena Kahalik oraz proboszczowie obu obornickich parafii ks. Maciej Chwarścianek i ks.
Jacek Wawrzyniak.
Na początku wystąpił Chór „Atena”
pod dyrekcją Ewy Skubisz, który wykonał
„Gaudeamus igitur”, hymn UTW „Splećmy
wszyscy nasze dłonie” i pięć innych utworów.
Prezes Stowarzyszenia Ewa Materny powitała zaproszonych gości oraz wszystkich
słuchaczy UTW.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
wicestarosta trzebnicki, wiceburmistrz,
dyrektor OOK i radna B. Magnowska,
a także burmistrz Obornik Śląskich, który
serdecznie podziękował wszystkim studentom UTW za zaangażowanie w działalność

Stowarzyszenia, za pomoc we wspólnych
przedsięwzięciach i promocję gminy Oborniki Śląskie.
Inauguracyjny wykład pt.”Bezpieczne
finanse seniora” wygłosił radca prawny Wojciech Nalepa, który w niezwykle przystępny
sposób przybliżył zebranym zagadnienia
związane z „odwróconą hipoteką”, pułapkami w inwestowaniu oszczędności i z zaciąganiem kredytów czy pożyczek.
Temat wykładu został zaproponowany
przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą
w Nowym Sączu.
Integralną częścią wykładu były warsztaty „Nowoczesne finanse seniora”, które
również prowadził pan W. Nalepa. Odbyły
się one następnego dnia, tj. 19 września w sali
komputerowej Publicznego Gimnazjum
w Obornikach Śląskich, udostępnionej dzięki
uprzejmości pani dyrektor J. Grekulińskiej.
Na zakończenie uroczystości inaugurującej rok akademicki wiceprezes Stowarzyszenia i przewodnicząca Sekcji Kulturalnej,Turystycznej i Wypoczynkowej Maria
Pałka podała szereg informacje dotyczących
zorganizowanych dla członków SUTW „Atena” imprez kulturalnych.
Prezes Stowarzyszenia zaprosiła słuchaczy na 29 września do Kawiarenki Obywatelskiej w Saloniku Czterech Muz, gdzie
przy udziale przedstawicieli Fundacji „Moja
przestrzeń” seniorzy będą omawiać nurtujące ich problemy, a także zastanowią się nad
potrzebą utworzenia Rady Seniorów przy
Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich.
Opracowała Jadwiga Borowska
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Moralność zwierząt a wiara

H

olenderski uczony de Waal zajmował
się badaniem szympansów karłowatych,
które żyją tylko w jednym rejonie Afryki,
na południe od rzeki Kongo. Małpy te żyją
w stadach, w których panuje matriarchat,
samice bowiem, choć słabsze fizycznie od
samców, mają głos decydujący dzięki swoistej dyplomacji. Dzięki swym badaniom de
Waal dochodzi do pewnych wniosków dotyczących moralności. Zauważa, że moralność
podobna jest do matrioszki (czyli rosyjskich
lalek). Najmniejsza z nich to te zachowania,
które pojawiają się w stadzie w stosunku do
nowo narodzonych osobników. Naturalną
rzeczą jest chęć opiekowania się nimi. Drugą
lalką jest zdolność empatii. Gdy jakiś osobnik
na skutek przegranej rywalizacji jest smutny,
inne osobniki podchodzą do niego i go pocieszają. Poza tym zdarza się, że szympansy
potrafią opiekować się zwierzętami, innego
gatunku, np.: małym ptaszkiem, który
wypadł z gniazda. Trzecia matrioszka jest
specyficzna, właściwa tylko ludziom. Tylko
człowiek bowiem posiada umiejętność tworzenia takich pojęć jak sprawiedliwość czy
dobro wspólne, gdyż wymaga to bardziej
złożonych funkcji mózgu. Z tych obserwacji
de Waal wyciąga wniosek, że moralność jest
bardziej pierwotna niż religia. Najpierw powstała moralność, a dopiero później pojęcie
Boga, który był potrzebny do tego, aby stać
na straży moralności jako surowy sędzia.
De Waal określa siebie jako agnostyka,
który twierdzi, że Boga raczej nie ma. Mimo
takiego samookreślenia uważa, że prawie
wszystkie znaczące dzieła sztuki powstały
dzięki inspiracji religijnej. Wprawdzie dzisiejsze społeczeństwo jest zlaicyzowane, ale
jest to eksperyment, którego skutki trudno
przewidzieć.
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Czy moralność pojawia się przed religią,
która jawi się jako gwarancja przestrzegania
moralności, trudno jednoznacznie ocenić.
Wydaje się, że świadomość moralna pojawia
się wraz ze świadomością sacrum, czyli
świadomością religijną. Z drugiej strony, gdy
Bóg daje Mojżeszowi dwie kamienne tablice
z dziesięcioma przykazaniami, wcale to nie
oznacza, że dopiero z tych tablic ludzie dowiedzieli się, że zabijanie, kradzież, cudzołóstwo
czy kłamstwo są złe. Ks. prof. Helmut Juros
SDS zauważa, że przykazania były znane
przed tym wydarzeniem. Przekazanie tablic
Mojżeszowi miało uświadomić ludziom, że
na straży przestrzegania przykazań stoi Bóg.
Nie można jednak zredukować Boga do
funkcji strażnika moralności, który za dobre
wynagradza, a za złe karze. Chrześcijanie
widzą w Bogu miłosiernego Ojca, który
wychodzi naprzeciw zagubionemu człowiekowi. Mocne słowa Jezusa z Ewangelii św.
Mateusza: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego” (Mt 21,31) ukazują
Boga, który wprawdzie sądzi, ale nie tak jak
ludzie. Celnicy i nierządnice przekraczają
przecież prawo moralne, a Chrystus wynosi
ich na piedestał jako tych, którzy pierwsi wejdą do Królestwa Bożego. Zgodnie z teorią de
Waala Chrystus powinien stanąć w obronie
moralności i potępić celników i nierządnice.
Dlaczego tego nie robi? Chrystus mówi, że
religijni faryzeusze bardziej łamią prawo
Boże, przykazanie miłości, niż ci, którzy
przez społeczeństwo są potępieni.
Chrystus nie tyle broni tych, którzy źle
czynią, ile chce pokazać, że istnieje niewidoczny z zewnątrz duchowy wymiar człowieka. Celnicy i nierządnice, jeżeli tylko nie
żyją w stanie zakłamania, mają możliwość

zmiany swego życia, czyli nawrócenia. Natomiast człowiek, który na zewnątrz wydaje
się bez zarzutu, we wnętrzu może być zakłamany. Ludzie często nie widzą swoich wad
i uchybień, bo okłamują samych siebie. Z tego
bierze się samozadowolenie. Skoro nie widzi
się swoich wad, nie ma się z czego poprawić.
Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem i to
wystarczy – mówią. Ale czy dostatecznie ko-

chałem, czy potrafię kochać Boga i bliźniego?
Takie pytania się nie pojawiają. Takie pytanie
zadaje sobie natomiast człowiek, który jest
świadom swoich słabości i wad.
Czy zwierzęta potrzebują nawrócenia?
Pytanie absurdalne. A człowiek? Niewątpliwie tak. To istotna różnica między moralnością zwierząt i ludzi.
ks. Rafał Masarczyk SDS

90 lat Lasów Państwowych

26

września br. w szkółce leśnej w Jarach odbyła się uroczystość z okazji
90-lecia Lasów Państwowych. Zebrali się
byli i obecni i pracownicy Nadleśnictwa
Oborniki Śląskie na czele z Nadleśniczym
Kazimierzem Pakulskim, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

we Wrocławiu, oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej,
której przewodniczył i kazanie wygłosił ks.
proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS. W swoim
kazaniu kaznodzieja, nawiązując do słów św.
Jana Pawła II, nazwał las naszą świątynią
i naszym domem. Świątynią, bo w pięknie
przyrody, w ciszy, śpiewie ptaków i szumie
drzew odnajdujemy i kontemplujemy Boga.

Domem, ponieważ owocami leśnymi zastawiamy nasz stół. Ta świątynia i ten dom
został powierzony w ręce ludzi – leśników,
aby go pielęgnowali i troszczyli się o jego
piękno i bezpieczeństwo. Na zakończenie
ksiądz podziękował leśnikom za ich trudną
pracę i życzył im, by przynosiła im radość,
a Bóg zawsze udzielał im swojego błogosławieństwa.

Po Mszy św. nastąpiła część oficjalna,
w której podziękowania i wyrazy uznania
otrzymali zasłużeni pracownicy Nadleśnictwa oraz instytucje wspierające działalność
i pracę Lasów Państwowych.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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OgłoszeniA
parafii NSPJ

Uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w kościele NSPJ o godz.: 8.00,
10.00, 18.30. Nie będzie Mszy św. o 12.30
i na wioskach.
Msza św. na cmentarzu o godz. 14.00.
Po Mszy procesja na cmentarzu i modlitwa za zmarłych.
Modlitwa różańcowa za poleconych
w wypominkach w kościele NSPJ
od 3 do 30 listopada codziennie o godz.
18.00.

„Kocha za darmo”
20 września br. w Trzebini koło Krakowa
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbyło się czuwanie młodych, przygotowane
i przeprowadzone przez apostolaty salwatoriańskie: Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej
(RMS), Salwatoriański Ośrodek Powołań
(SOP) oraz Wolontariat Misyjny SALVATOR
(WMS).
W spotkaniu tym uczestniczyła także
młodzież z obornickich parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Judy Tadeusza
i Antoniego Padewskiego wraz ze swoimi
duszpasterzami ks. Przemysławem i ks.
Włodzimierzem.
Czuwanie rozpoczęło się koncertem zespołu „ZAKOPAWER”.

W niedzielę 2 listopada wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli
Dzień Zaduszny. Msze Św. w kościele
NSPJ jak w każdą niedzielę. O godz. 18.30
zostanie odprawiona Msza Św. za poleconych w wypominkach. Zapraszamy na
nią szczególnie te rodziny, których bliscy
zmarli w ostatnich 12 miesiącach.
2 listopada o godz. 20.00 różaniec za
zmarłych na cmentarzu.
Od południa 1 listopada do północy 2
listopada można uzyskać odpust zupełny dla siebie pod zwykłymi warunkami.
Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada
nawiedzą cmentarz i pomodlą się w intencji
zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny
dla zmarłych.
8 listopada od godz. 9.00 odwiedziny
chorych z posługą sakramentalną.
Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl
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Po koncercie młodzi mogli wysłuchać
świadectwa dziennikarza pana Piotra Żyłki.
Oczywiście w czasie czuwania każdy
miał możliwość wyciszenia i się i głębszego
spotkania z Panem Jezusem na adoracji,
w sakramencie pokuty i pojednania oraz
w czasie uroczystej Mszy św. podczas której
kazanie wygłosił Prowincjał Salwatorianów
ks. Piotr Filas SDS.
Organizatorzy tegorocznego spotkania
młodych zaprosili wszystkich na następne
spotkanie, które odbędzie się na wiosnę.
ks. Przemysław Marszałek SDS

Jubileusz 50-lecia
Zespołu „MALWY”

OgłoszeniA

parafii JTiAP
28 października, odpust ku czci św. Judy
Tadeusza i jubileusz 30-lecia konsekracji
kościoła parafialnego. Msza św. jubileuszowo–odpustowa zostanie odprawiona
o godz. 17.00, a będzie jej przewodniczył
ks. arcybiskup Józef Kupny, metropolita
wrocławski.

Zespół Śpiewaczy „Malwy” z Kuraszkowa działa od 20 lipca 1964 roku. W bieżącym roku przeżywa jubileusz 50-lecia.
Z tej okazji składamy gratulacje wszystkim
członkom zespołu: tym, którzy tworzyli
pierwszy skład, tym aktualnym oraz wszystkim, którzy śpiewali w zespole w okresie
minionych 50 lat. Szczególnie gratulujemy
panu Jerzemu Abryckiemu, który z ogromnym zaangażowaniem od kilkudziesięciu
lat zabiega o wszelkie sprawy dotyczące
zespołu. Opiekunem duchowym zespołu
jest aktualnie ks. Stanisław Mucha SDS
z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Obornikach Śląskich.
„Malwy” jako sztandarowy zespół gminy Oborniki Śląskie uświetniają wszelkie
przedsięwzięcia kulturalne organizowane
przez Urząd Gminy. Członkowie zespołu
kochają śpiewać, a swoim wigorem i humorem zachwycają publiczność, zyskując sobie
powszechny aplauz. Znani są w regionie Dolnego Śląska i za granicą kraju, np. w Rehau
(Niemcy), na Litwie oraz w Macedonii. Ich
dorobek jest udokumentowany na płytach
i nagraniach filmowych.
Jeszcze raz wielkie gratulacje za nieprzerwaną 50-letnią działalność !!!

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

Redakcja NP
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Kronika
parafialna
Kronika parafii JTiAP
21 września 2014 r. gościliśmy w naszej
wspólnocie o. Michała Bagińskiego, proboszcza z Husiatyna na Ukrainie. Podczas mszy
św. głosił kazania, w których omawiał prace
duszpasterską i remont kościoła parafialnego
w Husiatynie. Ofiary do puszek jako wsparcie
remontu kościoła w Husiatynie wyniosły
6714, 10 zł + 50 euro. Bóg zapłać.
21 września po Mszy św. o godz. 12.30
odbyło się spotkanie dla dzieci klas drugich
i trzecich Szkoły Podstawowej i ich rodziców.
23 września sprawowana była Msza św.
wotywna i nowenna do św. Judy Tadeusza.
26 września, z racji 90-lecia Lasów
Państwowych, sprawowana była Msza św.
w szkółce leśnej w Jarach, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek
Wawrzyniak SDS.
27 września obchodziliśmy w naszej
parafii Dzień Chorego. O godzinie 10.00
sprawowana była Msza św. w intencji chorych
i cierpiących, podczas której udzielony został
sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy
św. odbyło się krótkie nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdzkim.
28 września gościliśmy w naszej wspólnocie siostrę Gabrielę Basistę, betankę, która
podczas Mszy św. mówiła o wartości kapłaństwa i przedstawiła ideę podejmowanej przez
siostry Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów.
29 września imieniny obchodzili ks. Rafał
Masarczyk i ks. Michał Gołębiowski. Msza św.
w ich intencji była sprawowana o godz. 19.00.
1 października rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe sprawowane w naszym
kościele pół godziny przed wieczorną Mszą
św.: w tygodniu o 17.30, a w niedziele o 16.30.
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W tygodniu tę modlitwę prowadziły następujące grupy: w poniedziałek – Domowy Kościół,
we wtorek – dzieci, w środę – Żywy Różaniec,
w czwartek – Wspólnota Rodzin, w piątek –
młodzież, w sobotę – Straż Honorowa Serca
Pana Jezusa.
2 października przypadał pierwszy czwartek miesiąca. Godzina Święta była sprawowana
podczas nabożeństwa różańcowego.
3 października, w pierwszy piątek miesiąca,
po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie
formacyjne Straży Honorowej Serca Pana
Jezusa.
4 października po Mszy św. o godz. 8.30
sprawowane było nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP.
W tym dniu odwiedziliśmy w domach naszych
chorych i starszych wiekiem z posługą kapłańską.
5 października, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.30 miała miejsce
zmiana tajemnic różańca świętego. Po południu,
o godz. 15.00, rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona nabożeństwem
różańcowym o 16.30. Przed kościołem Akcja
Katolicka przeprowadziła zbiórkę pieniężną do
puszek na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin, zebrano 1623,15 zł. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej po Mszy św. o godz.
12.30 prowadził nabór nowych członków.
6 października odbyło się spotkanie Kręgu
Biblijnego.
8 października odbyła się konferencja dla
rodziców i chrzestnych przed niedzielnymi
chrztami
9 października odbyło się spotkanie Rady
Parafialnej.
12 października obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi
bądźcie”. Ofiary zbierane przed kościołem do
puszek, przeznaczone na stypendia dla naj-

zdolniejszych uczniów i studentów z ubogich
rodzin, wyniosły 2 687,49 zł. Natomiast taca
na remont kościoła wyniosła 6 636 zł. Za każdy
dar serca składamy Bóg zapłać. Z okazji dnia
papieskiego w naszym kościele o godz. 18.00
odbył się koncert organowy w wykonaniu
Bartosza Patryka Rzymana.
13 października odbyło się ostatnie w tym
roku nabożeństwo fatimskie. Procesja światła
wyjątkowo przeszła ulicami naszej parafii:
Chrobrego, Paderewskiego i Trzebnicką do
kościoła.

Nabożeństwa różańcowe w kościele JTiAP odbywaja się pół godziny przed Mszą św. wieczorną:
w tygodniu o 17.30, a w niedzielę o 16.30.

16 października Odnowa w Duchu Świętym obu obornickich parafii prowadziła
modlitwę uwielbienia.
18 października odbyła się Piesza Pielgrzymka do Grobu św. Jadwigi. Pielgrzymi
wyruszyli o godz. 10.00 spod naszego kościoła Przewodnikiem duchowym pielgrzymki był
ks. Michał, którego wspierał ks. Włodzimierz.
19 października przeżywaliśmy Niedzielę
Misyjną rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Z tej
racji gościliśmy w naszej wspólnocie kleryków
z naszego seminarium w Bagnie, Marka Sawickiego i Piotra Babińskiego, którzy podczas
nabożeństw, kazań i katechez przybliżali nam
tematykę misji salwatoriańskich. Po Mszy św.
o godz. 12.30 odbyło się spotkanie dla wszystkich przygotowujących się do sakramentu
bierzmowania oraz ich rodziców.
20 października odbyło się spotkanie
modlitewne Kręgu Biblijnego.

Z okazji dnia papieskiego w kościele JTiAP odbył się
koncert organowy w wykonaniu Bartosza Patryka
Rzymana, słowa wstępne i komentarz do koncertu
wygłosiła Ewa Syska.

W dniu 13.10.2014 r. odbyło się ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Procesja światła przeszła
ulicami naszego miasta.

Praktyki wiernych parafii JTiAP w niedzielę 19.10.2014 r.
Kościół
Kościół parafialny JTiAP
Kaplica w Golędzinowie
Kaplica w Kowalach.
Razem

Liczba wiernych na Mszy św.
Mężczyźni
Kobiety
610
884
38
48
11
29
659
961

Liczba rozdanych komunii św.
Mężczyźni
Kobiety
194
358
15
32
6
15
215
405
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parafialna
Kronika parafii NSPJ
W niedzielę 21 września podczas Mszy
św. słowo Boże głosił o. Michał Bagiński, proboszcz z Husiatyna. Ofiary składane przed kościołem do puszek (4528 zł) były przeznaczone
na wsparcie remontu tamtejszego kościoła.
We wtorki 23 września oraz 7 i 21 października odbyły się spotkania formacyjne dla młodzieży klas II i III gimnazjum przygotowującej
się do bierzmowania.
W środę 24 września o godz. 19.15 w Domu
Katolickim odbyła się katecheza dorosłych
w ramach „Wieczorów Nikodema”. Katechezę
pt. „Czego uczą nas współcześni mistrzowie
wiary?” na temat aktualnego nauczania papieży
poprowadził ks. dr Roman Słupek.
W czwartki 25 września oraz 9 i 23 października po Mszy św. wieczornej odbyła
się modlitwa uwielbienia prowadzona przez
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym obu
obornickich parafii.
W piątek 26 września przypadała rocznica
konsekracji kościoła NSPJ. Według źródeł
historycznych miała ona miejsce 26.09.1901
r. Z tej racji Msze św. w piątek były odprawiane z formularza na rocznicę poświęcenia
własnego kościoła.
W niedzielę 28 września o godz. 11.30 odbyło się spotkanie dla rodziców i dzieci z klas III,
które przygotowują się do pierwszej Komunii
św. Po spotkaniu sprawowana była Msza św.
W środę 1 października o godz. 18.30
sprawowana była Msza św. w intencji dzieci
i rodziców Różańca Rodziców. O godz. 19.30
w budynku plebanii odbyło się spotkanie Rady
Parafialnej.
W pierwszy piątek miesiąca, 3 października, od godz. 16.30 odbywała się spowiedź
pierwszopiątkowa dla dzieci; o 17.00 nabożeństwo różańcowe z obrzędem Komunii św.
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Nowi lektorzy
W sobotę 4 października kapłani odwiedzili
chorych z posługą sakramentalną.
W pierwszą niedzielę miesiąca, 5 października, o godz. 8.00 sprawowana była Msza św.
w intencji Żywego Różańca i odbyła się zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 15.00 trwała
adoracja Najświętszego Sakramentu. Akcja
Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na
dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach;
zebrano 1095 zł.
W drugi czwartek miesiąca 9 października
o godz. 18.30 odprawiana była Msza św.
w intencjach Akcji Katolickiej i jej członków.
W piątek 10 października w Domu Katolickim o godz. 19.00 odbył się spotkanie członków
i współpracowników Akcji Katolickiej.
W niedzielę 12 października pod hasłem:
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” przeżywaliśmy Dzień Papieski. Z tej okazji prowadzona
była zbiórka do puszek na stypendia naukowe
dla młodzieży w ramach Dzieła Nowego
Tysiąclecia. Zebrano 1316 zł. Podczas Mszy
św. o godz. 12.30 dzieciom, które w tych
tygodniach obchodzą pierwszą rocznicę
urodzin i chrztu św., zostało udzielone błogosławieństwo rocznych dzieci. Po Mszy odbyło
się spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich,
które pragną rozpocząć przygotowanie do
przyjęcia pierwszej Komunii św. w 2016 roku.
O godz. 18.00 odbyło się nabożeństwo różańcowe ze św. Janem Pawłem II, prowadzone
przez młodzież naszej parafii. Ofiary składane
na tacę, przeznaczone na cele inwestycyjne
w naszej parafii, wyniosły 5660 zł. Dziękujemy
za złożone ofiary.

Maryja. O godz. 18.00 odmówiono różaniec, po
nim sprawowana była Msza św. w poleconych
intencjach.
W sobotę 18 października pod hasłem: „Tajemnica Ewangelii” uczestniczyliśmy w pieszej
pielgrzymce do grobu św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy. Część osób szła z Wrocławia
w grupie salwatoriańskiej, część z Obornik Śląskich. Opiekunami naszych parafian w grupie
z Obornik Śl. byli ks. Przemysław Marszałek
i ks. proboszcz.
W niedzielę 19 października rozpoczął się
w Kościele Tydzień Misyjny. Jego celem było
zwrócenie uwagi na odpowiedzialność wszystkich wiernych za dzieło szerzenia wiary. Misje
wspieraliśmy modlitwą oraz ofiarami, kupując
„Katechizm o Jezusie Chrystusie”. O godz.
16.00 przy kapliczce na Żwirowisku odbyło
się nabożeństwo różańcowe.
W poniedziałek 20 października podczas
różańca dla dzieci o godz. 17.00 dzieci z klas II,
które rozpoczęły przygotowanie do pierwszej
Komunii św., otrzymały poświęcone różańce.
W środę 22 października podczas różańca
dla dzieci o godz. 17.00 dzieci z klas III, przygotowujące się do pierwszej Komunii św.,
otrzymały poświęcone medaliki.

We wtorek i czwartek 16 i 18 października
Międzyparafialny Zespół Caritas wydawał
żywność w Domu Katolickim w postaci warzyw
i owoców przekazanych przez Caritas Polska
z programu unijnego o nazwie ‚’Embargo’’.
W piątek 17 października odbyło się
spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia

Dnia 21.09.2014 r. Parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa doczekała się oficjalnych
lektorów. Starsi ministranci, po wcześniejszym, krótkim kursie, uroczyście zostali
przyjęci do grona lektorów, na znak czego
otrzymali krzyże. Tego dnia również 3
kandydatów przyjęto w szeregi ministrantów. Bardzo cieszymy się zaangażowaniem
młodzieży męskiej i życzymy im Bożego
błogosławieństwa, wytrwałości i radości
w służbie liturgicznej.

16 października przy kapliczce na Żwirowisku
odbyło się nabożeństwo różańcowe.

Każdy chłopiec, który pragnąłby dołączyć
do ich grona, jest zaproszony na zbiórki.
Odbywają się one w każdą sobotę o godzinie
10.00.
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Życzenia
Jezus Chrystus może również rozbić
uciążliwe schematy, w których zamierzamy
Go uwięzić, i z zaskakuje nas swą nieustanną
boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy
staramy się powrócić do źródeł i odzyskać
pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają
się nowe drogi, twórcze metody, inne formy
wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata.
(„Ewangelii Gaudium”)
Księdzu Przemysławowi Marszałkowi,
asystentowi kościelnemu w redakcji Naszej
Parafii, błogosławieństwa Bożego w każdym
działaniu, obfitych łask i darów Ducha Świętego potrzebnych w pracy duszpasterskiej
katechetycznej i redakcyjnej życzą z okazji
imienin członkowie redakcji NP

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.

Sakrament Chrztu Œw.
przyjêli:
Parafia JTiAP
48. Natalia Rudnicka, 14.09.2014 r.
49. Maciej Rudnicki, 14.09.2014 r.
50. Kacper Grabowski, 14.09.2014 r.
51. Barbara Malanowska, 14.09.2014 r.
52. Antoni Wesołowski, 11.10.2014 r.
53. Eryk Kowalski, 12.10.2014 r.
54. Ignacy Jarocha, 12.10.2014 r.
55. Dominik Zarzycki, 18.10.2014 r.
Parafia NSPJ
27. Alicja Marta Szymczak, 27.09.2014 r.
28. Oliwia Agata Miodek, 28.09.2014 r.
29. Karina Szemiel, 05.10.2014 r.
30. Helena Nina Gierczak, 11.10.2014 r.
31. Jagoda Kubiak, 26.10.2014 r.

Sakrament
małżeństwa zawarli:
Parafia JTiAP
11. Kamil Kowalczyk i Aurelia Kowalczyk z d.
Nowak, 13.09.2014 r.
12. Zbigniew Król i Irena Hnatyk, 04.10.2014 r.
13. Mateusz Wesołowski i Dorota Wesołowska
z d. Gryz, 11.10.2014 r.
14. Czesław Ciepiela i Katarzyna Szymczyk,
18.10.2014 r.
Parafia NSPJ
10. Agnieszka Iwona Trząsalska
i Tomasz Gierczak, 11.10.2014 r.

Odeszli do Pana po
wieczną nagrodę:
Parafia JTiAP
36. Janina Luba, l. 89, zm. 19.09.2014 r.
Parafia NSPJ
55. Maria Lalka z d. Szczucka, l. 93,
zm. 24.09.2014 r.
56. Marta Bąk z d. Kaczmarek, l. 87,
zm. 02.10.2014 r.
57. Tadeusz Mroziński, l. 84, zm. 03.10.2014 r.
58. Andrzej Kozioł, l. 59, zm. 09.10.2014 r.
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