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Bogumiła Konstancja Załęska

BYĆ ŚWIADKIEM

Być świadkiem Chrystusa, 
Wsłuchiwać się w Jego słowa. 
Niechaj nikogo nie zwiedzie 
Złego zagłuszająca gołomowa, 
Niechaj nie zmamią 
Medialnych obietnic bełkoty, 
Ani głośne reklamy 
Blichtru i miernoty. 

Być świadkiem Chrystusa, 
Wsłuchiwać się w Prawdę 
I w Jego słowa. 
I nie pozwalać złu
Omotać się i zmanipulować. 

Być świadkiem Chrystusa, 
Pokornym, gorliwym, 
Żeby każdego z nas 
Można było nazwać 
Sprawiedliwym. 

14 stycznia 2012 r.
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Słowo od proboszczów

Za nami kolejny okres Bożego Narodzenia 
i związanej z nim kolędy. W życiu parafii 

odwiedziny duszpasterskie należą do naj-
ważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Dają 
bowiem możliwość bliższego zaznajomienia 
się duszpasterzy z parafianami, z ich życiem, 
umożliwiają poznanie ich radości i trosk. 
Są okazją do podjęcia rozmowy o tematach, 
które dotyczą konkretnych osób i rodzin. 
Na płaszczyźnie wiary przyjście kapłana 
do domu, wspólna modlitwa i poświęcenie 
mieszkania to prośba o zachowanie od złych 
duchów. 

W naszej parafii księdza z wizytą dusz
pasterską przyjęło ok. 82% paraf ian.  
W zdecydowanej większości były to miłe spo-
tkania, a prowadzone rozmowy pokazywały 
świadomość potrzeby wiary, jej pogłębiania 
i troskę o wspólnotę parafialną. Z najważniej-
szych problemów wymienić należy łatwość, 
z jaką rozpadają się młode małżeństwa,  
a co za tym idzie, coraz większą ilość związ-
ków niesakramentalnych. Powstaje pytanie  
o wartość wcześniejszego przygotowania 
do małżeństwa, o pragnienie ratowania 
związku w chwilach kryzysu, o wykorzy-
stanie wszystkich możliwych środków,  
w tym duszpasterzy i poradni rodzinnych. 
Niepokoi również fakt, że wśród rodzin, 

które odmawiają przyjęcia kolędy, są takie, 
które w szczególnych okolicznościach życia, 
np. związanych z przyjęciem jakiegoś sakra-
mentu lub śmierci kogoś z bliskich, mimo 
wszystko proszą o posługę duszpasterską. 

Powyższe spostrzeżenia wzywają nas 
wszystkich do dawania świadectwa wiary, 
które ukaże wszystkim piękno życia Ewan-
gelią we wspólnocie Kościoła, a w trudnych 
chwilach będzie wsparciem dla przeżywa-
jących kryzys. 

Kalendarz liturgiczny obecnego roku, 
w krótkim czasie po okresie Bożego Na-
rodzenia, wprowadzi nas w kolejny ważny 
czas – okres Wielkiego Postu. Od 22 lutego, 
czyli od Środy Popielcowej, do 24 lutego 
będą trwały w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne. Mają nam one pomóc wejść 
w okres Wielkiego Postu, który jest cza-
sem szczególnego działania łaski Boga 
i nawrócenia. Rekolekcje poprowadzi osoba 
świecka – pan Leszek Dokowicz, producent 
i operator filmowy. Rekolekcje będą miały 
charakter ewangelizacyjny i będą połączone 
z osobistym świadectwem prowadzącego. 
W ten sposób pragniemy pokazać, że wiara 
drugiego człowieka zależy od świadectwa 
każdego z nas. Na prośbę pana Leszka spo-
tkania rekolekcyjne będą odbywały się tylko 
w godzinach wieczornych. Owoce rekolekcji 
zależą w dużej mierze od przygotowania się 
do ich przeżycia. Dlatego już teraz zachęca-
my do modlitwy o Boże błogosławieństwo 
na czas trwania rekolekcji.

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Drodzy Parafianie!

Za nami już piękny okres Bożego Narodze-
nia, podczas którego w sposób szczególny 

wpatrywaliśmy się w Nowonarodzone Dzie-
cię, Jego Matkę Maryję i opiekuna Świętej 
Rodziny św. Józefa. Hasłem tego roku dusz-
pasterskiego jest „Kościół naszym domem”. 
W lutym mamy szczególnie zwrócić uwagę 
na temat „Rodzina ikoną Kościoła”. Wzorem 
naszych rodzin jest Święta Rodzina z Naza-
retu. Święta Rodzina jest wzorem Kościoła 
zgromadzonego wokół Jezusa. Pierwszą 
osobą szczególnie wpatrzoną i kontemplującą 
oblicze Chrystusa jest Matka – Maryja. Ona 
żyje z oczyma skierowanymi na Chrystusa 
i ceni każde Jego słowo. Dlatego też św. Łu-
kasz zanotował, że „Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu” (Łk 2,19). Ona jest wzorem dla każ-
dego wierzącego, dla każdego z nas, który 
zachowuje słowa Jezusa, rozważa je i według 
nich postępuje w swoim życiu. Za papieżem 
bł. Janem Pawłem II możemy powiedzieć, że 
modlitwa różańcowa najpiękniej czerpie swój 
wzór właśnie z modlitwy Maryi, ponieważ 
polega ona na rozważaniu tajemnic Chrystusa 
– w duchowej łączności z Maryją. 

Tę zdolność oglądania Boga i bycia blisko 
Niego przejął od Maryi św. Józef. Najpierw 

wziął Ją do swego domu, jak polecił mu 
anioł: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki” (Mt 1,20). Wraz z Nią wziął 
Jezusa, którego według zwyczaju żydowskie-
go jako ojciec uczył modlitwy, zabierał go 
do synagogi i uczył trudu codziennego życia  
i pracy na codzienny chleb. 

Święta Rodzina z Nazaretu jest wzorem 
dla wszystkich rodzin, które mają być Ko-
ściołem domowym. Ona zaprasza nas do 
wspólnej rodzinnej modlitwy, która była dla 
nich codzienną i podstawową czynnością. 
Ten nazaretański dom, jak powiedział papież 
Benedykt XVI podczas audiencji 28 grudnia 
2011 r., jest „szkołą nieustannej modlitwy, 
gdzie możemy się uczyć, słuchać i odkrywać 
głębszy sens objawienia tajemnicy Bożego 
Syna”. Wpatrując się we wzór Świętej Ro-
dziny, trzeba na nowo uświadomić sobie, 
że pierwszymi nauczycielami modlitwy są 
rodzice. Na rodzicach spoczywa obowiązek, 
którego nie powinni ignorować, obowiązek 
uczenia swoich dzieci modlitwy. W rodzinie 
i od rodziców, dziecko uczy się znaku krzyża 
świętego, pierwszej modlitwy, z rodzicami 
stawia pierwsze kroki do kościoła uczestni-
cząc we Mszy św. i w nabożeństwach. Kto 
nie nauczy się modlitwy i uczestnictwa we 
Mszy św. od rodziców – w rodzinie, ten ma 
później trudności z uzupełnieniem tych bra-
ków. Dlatego chciałbym zachęcić wszystkie 
rodziny – matki, ojców i dzieci, aby na nowo 
odkryli piękno modlitwy w rodzinie, a przez 
to stawali się jednym sercem i jedną duszą, 
czyli prawdziwą rodziną. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS



Czy to ci się podoba, czy też nie, twoje 
myśli określają trasę wędrówki zwanej 

życiem. 
Jeśli rozmyślasz tylko o niepowodze

niach, na pewno staną się one twoim 
udziałem. Jeśli sądzisz, że jesteś niezręcz
ny i nielubiany, to z pewnością tak będzie. 

Powiedz komuś, że jest głupi, a takim 
się stanie.

W naszych czasach jedni są – w sensie 
przenośnym – trędowaci, bo taki się im 
trafi ł los. Drudzy są trędowaci, bo takimi 
ich inni ludzie uczynili. Jeszcze inni sami 
się takimi czynią.

 Zdarza się, że ktoś może być z zewnątrz 
czysty i gładki, natomiast wewnątrz jest 
brudny z grzechów jak trędowaty. 

W czasach Jezusa sytuacja chorych na 
trąd była ciężka. Po pierwsze przez stan 
fi zyczny – byli skazani na śmierć, po dru
gie przez piętno grzechu, który zawsze 
kojarzono z tą chorobą. Obydwa powody 
wystarczyły, by skutecznie odseparować 
chorych od reszty społeczeństwa.

Nakazano im noszenie specjalnego 
stroju i unikanie osób zdrowych oraz wy
znaczono miejsca pobytu poza skupiskami 
ludzkimi.

Bardziej przykra – jak się wydaje – 
musiała być jednak dla tych biednych 
ludzi świadomość odrzucenia nawet przez 
najbliższych z powodu bliżej nieokreślonej 
winy.

Sami musieli wołać: „Nieczysty!”. 
Nie chodziło tylko o chorobę. Również 
o wyłączenie człowieka od uczestnictwa 
w jakichkolwiek czynnościach religijnych.

Dlatego urzędujący kapłan był upo
ważniony do stwierdzenia faktu trądu, on 
też tylko miał prawo wydać wiarygodne 
świadectwo ustąpienia choroby i przywró
cenia poszkodowanemu wszystkich praw 
społecznych.

Takie było prawo – za takim prawem 
stał autorytet Boga, który przemówił przez 
Mojżesza.

Do Jezusa „zbliżył się trędowaty”. Obaj 
naruszyli prawo. Chory zaniechał przepi
sanej formuły ostrzegawczej: zbliżył się 
i poprosił o zdrowie. Chrystus złamał zakaz 
dotykania nieczystych: dotknął trędowate
go i rozmawiał z nim. 

Dotknięcie to przyniosło wyzwolenie, 
ale nie tylko z cierpienia ciała. Chory mógł 
wrócić do pełni życia religijnego, został 
uwolniony od piętna nieczystości rytualnej. 

„Idź” – Jezus nakazał mu przedstawić się 
urzędującemu kapłanowi, aby formalnie 
uzyskać możliwość powrotu do swoich.

Nie ma więc łamania prawa dla samego 
łamania prawa. Jest tylko Boska interpre
tacja prawa. Skoro Boga stać na zbawcze 
dotknięcie, to przestaje obowiązywać prawo 
ustanowione dla zabezpieczenia ludzkiego 
życia. Taki jest sens tego cudu. Objawiła się 
zbawcza moc Syna, którego posłał Ojciec. 

Było to powodem „nałożenia” uzdro
wionemu obowiązku sekretu – nie mów, 
że zjawił się ten, którego zapowiedzieli 
prorocy. Dopiero po Zmartwychwstaniu 
Apostołowie mieli rozpowiedzieć Nowinę 
o Zbawicielu.)

Jezus dotknął nieczystego, bo ulitował 
się, bo miał moc go zbawić. Pojawia się py
tanie, czy nam wolno dotykać trędowatego, 
tzn. nieczystego. Już pierwsi chrześcijanie 
mieli taki dylemat (chociażby sprawa po
siłku z niewiernymi, spożywanie pokarmu 
z ofi ar składanych ich bożkom). 

Prawdziwy Œwiadek Chrystusa 
to Naœladowca Chrystusa

Na ile izolować się od otoczenia dla za
bezpieczenia nietykalności swojej wiary? 
Paweł daje prostą odpowiedź: czy jecie, czy 
pijecie... wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 
Nie obawiajcie się wyjść naprzeciw każ
demu człowiekowi, chociażby tradycyjne 
podziały stworzone dla ochrony słabych 
nazywały ich „nieczystymi” – nie tylko 
wolno z nimi rozmawiać, ale nawet trzeba 
siadać do wspólnego stołu. 

Pod jednym tylko warunkiem: nie szu
kając własnej korzyści, lecz dobra wielu, 
dążąc to tego, aby byli zbawieni. 

Chrystus miał prawo dotknąć nieczy
stego, bo miał moc zbawić. Miłość, która 
zbawia, może pozwolić sobie na łamanie 
prawa, które miało chronić. 

Jeżeli stać nas na taką miłość, wtedy 
dopiero jesteśmy prawdziwymi naśladow
cami Chrystusa. 

ks. Sebastian Bratek SDS
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Słowo na dziś
Słowo BożeSłowo Boże

Bądź wola Twoja… (Łk 1, 2638)

Podziękowania
2 stycznia 2012 r. pożegnaliśmy naszą ś.p. Mamę Stanisławę Jewiarz, zmarłą 30 

grudnia 2011 r. W związku z tym chcemy podziękować wszystkim, którzy zechcieli 
wziąć udział w Jej pogrzebie. 

Wyrażamy naszą wdzięczność każdemu, kto w trudnym dla nas, 11letnim okresie 
choroby naszej Mamy okazał nam pomoc, zrozumienie i wsparcie. 

Z serca dziękujemy ks. proboszczowi Maciejowi Chwarściankowi za słowa 
skierowane do nas podczas Mszy św. pogrzebowej. Były one jakby odbiciem życia 
naszej śp. Mamy. 

Dziękujemy w imieniu Zmarłej także ks. Ireneuszowi Pelce za comiesięczne 
odwiedziny. Zawsze bardzo ich oczekiwała. 

Wszystkim za każde dobro – serdeczne Bóg zapłać!
Maria Wasylkowska, Edward Jewiarz 

i Tadeusz Jewiarz z rodzinami
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Podczas koncertu kolęd 22 stycznia 2012 r. w kościele 
p.w. NSPJ w Obornikach Śląskich został rozstrzy

gnięty konkurs plastyczny dla dzieci pod tytułem „MÓJ 
ANIOŁ STRÓŻ”. Rada Parafi alna po burzliwych nara
dach wybrała po jednej pracy z czterech kategorii oraz 
przyznała jedno wyróżnienie. Z 29 uczestników jury 
wybrało do I nagrody prace: 

– w kategorii dzieci najmłodsze – Amelki Kuczek;
– klasy III – Aleksandry Skorupskiej;
– klasy IIIIV – Hani Tracz;
– klasa VI – Kasi Kopij.
Ponadto Zuzi Klempert przyznano wyróżnienie za 

fi gurkę aniołka.
Na zwyciężczynie konkursu czekały 

nagrody książkowe, a dla pozostałych 
uczestników członkowie Rady przygoto
wali drobne nagrody pocieszenia i dyplo-
miki. Nie zabrakło również uścisku dłoni 
ks. proboszcza. Wszystkim dzieciom jesz
cze raz serdecznie gratulujemy pięknych 
prac i zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach. 

Nieodebrane nagrody czekają na dzieci 
u ks. proboszcza.

Monika Wojewódka

W naszej parafii w roku 2011 zostało ochrzczo-
nych 76 dzieci. Do Pierwszej Spowiedzi i Ko-

munii Świętej przystąpiło 76 dzieci, uczniów klas 
II szkoły podstawowej. 24 maja 37 uczniów z klas 
III gimnazjum przyjęło z rąk ks. biskupa Edwarda 
Janiaka sakrament bierzmowania. Sakrament 
małżeństwa przy tym ołtarzu przyjęło 13 par. 
Z posługą sakramentalną w pierwsze soboty 
miesiąca odwiedzaliśmy każdego miesiąca około 
30 chorych. W mijającym roku do wieczności 
odeszło 49 osób.

7 maja w kaplicy seminaryjnej p.w. św. Jadwigi 
w Opolu odbyła się uroczystość święceń diakonatu 
naszego parafianina kleryka Macieja Poznalskiego. 

Jako wspólnota zakonna salwatorianów prze-
żywaliśmy wizytację ojca generała Andrzeja 
Urbańskiego z Rzymu oraz ks. prowincjała Piotra 
Filasa z Krakowa. 

Niedziela 23 października była dniem liczenia 
wiernych uczęszczających na Mszę św. i przystę-
pujących do Komunii św. W naszej parafii we Mszy 
św. uczestniczyło 1718 wiernych, co stanowi 28 % 
całej parafii, natomiast do Komunii Św. przystąpiły 
662 osoby. 

1 maja, w dzień beatyfikacji Jana Pawła II, 
poświęciliśmy nowy obraz ku czci naszego pa-
pieża. 13 czerwca, podczas odpustu parafialnego 
przeżywaliśmy intronizację relikwii św. Antoniego 
Padewskiego. Uroczystościom przewodniczył ks. 

Mój Anioł Stróż
prowincjał Piotr Filas. Natomiast uroczystościom 
odpustowym ku czci św. Judy Tadeusza prze-
wodniczył Jego Eminencja ks. kardynał Henryk 
Gulbinowicz. 

Przeżywaliśmy 10. rocznicę powstania naszej 
parafii, 25 lat sprawowania Mszy św. w kaplicy 
w Golędzinowie i 20 lat kaplicy w Kowalach. 

Odbyły się trzy pielgrzymki parafialne. W dniach 
od 26 maja do 2 czerwca 2011 pielgrzymowaliśmy 
do grobu św. Antoniego w Padwie i grobu bł. Jana 
Pawła II w Rzymie. 5 września 2011 pielgrzymowa-
liśmy do Opola, Kamienia Śl. i na Górę Św. Anny. 
Natomiast z w nocy z 16 na 17 września uczestni-
czyliśmy w nocnym czuwaniu naszej archidiecezji 
na Jasnej Górze. 

W roku 2011 został wykonany projekt remontu 
dachu naszego kościoła, prace planujemy rozpo-
cząć w marcu 2012 r. Ponadto zostały wykonane 
remonty schodów na wieżę i do zakrystii. Budynek 
plebanii został od strony parkingu osuszony, a po-
koje mieszkalne księży ocieplone. 

Powołano nową Radę Parafialną, której skład 
i statut zatwierdził ks. arcybiskup Marian Gołę-
biewski. W ramach Poradni Rodzinnej rozpoczął 
pracę psycholog. Powołano do życia Katolickie 
Stowarzyszenie „Ecclesia”, które za główny cel 
obrało sobie pozyskiwanie funduszy na remont 
naszego kościoła. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Podsumowanie roku 2011 
w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego

„...nabieraj mocy w łasce, która jest 
w Jezusie Chrystusie, a to, co usłyszałeś ode 
mnie za pośrednictwem wielu świadków, 
przekaż zasługującym na wiarę ludziom, 
którzy też zdolni będą nauczać i innych. Weź 
udział w trudach i przeciwnościach jako 
dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! (2 Tm 2,1-3)

Życzenia
Ks. proboszczowi Maciejowi Chwar-

ściankowi z okazji nadchodzących imienin 
życzymy pełnego radości, pokoju i szczęścia 
kroczenia drogą powołania kapłańskiego, 
obfi tości Bożych łask, przyjaźni, zrozumie
nia i współpracy we wspólnocie zakonnej 
i parafi alnej.

Redakcja
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12 stycznia 2012 r. wszyscy słuchacze, 
członkowie Zarządu i Prezes SUTW „Atena”, 
a także licznie zaproszeni goście spotkali 
się na noworocznym spotkaniu. Prezes Uni-
wersytetu pani Irena Małkiewicz przywitała 
wszystkich studentów i gości. Na spotkanie 
przybyli Starosta Powiatu Trzebnickiego pan 
Robert Adach, Wicestarosta pan Arkadiusz 
Poprawa, Burmistrz Obornik Śl. pan Sławo-
mir Błażewski, Dyrektor OOK pani Halina 
Muszak oraz Ks. Rafał Masarczyk, członek 
Rady Naukowej SUTW. 

Na początku wystąpił chór uniwersytecki 
pod kierunkiem dyrygentki pani Ewy Sku-
bisz, który wykonał kolędy i pastorałki. Był 
to wspaniały występ, gorąco oklaskiwany 
przez odbiorców. Wielką niespodziankę przy-
gotował słuchacz uniwersytetu pan Zdzisław 
Przybylski, który zagrał kilka utworów na 
skrzypcach. 

Prezes serdecznie podziękowała wszyst-
kim wykonawcom za uświetnienie spotkania 

i oddała głos gościom. Jako pierwszy głos 
zabrał Starosta pan Robert Adach. Mówił 
o postępie w rozwoju Uniwersytetu, o do-
skonaleniu się, o radości, o pracy duchowej 
i energii życiowej jej członków, o rozwoju 
społecznym i intelektualnym. Obiecał służyć 
wsparciem we wszystkich staraniach dotyczą-
cych rozwijania i poszerzania dalszej działal-
ności. Gratulował Prezes i Zarządowi oraz 
wszystkim członkom SUTW wspaniałych 
osiągnięć w wielu dziedzinach. Następnie 

Noworoczne życzenia 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Atena”

głos zabrał Burmistrz Obornik Śl. 
pan Sławomir Błażewski, który 
mówił o wartości takich spo-
tkań, jak dzisiejsze, wspomniał 
o rocznej już współpracy, bardzo 
owocnej dla obu stron. Życzył, 
aby te cele, które stawiają sobie 
wszyscy w pracy Uniwersytetu, 
były zrealizowane w stu procen-
tach i obiecał wsparcie finansowe.

Dyrektor Obornickiego Ośrod-
ka Kultury pani Halina Muszak 
złożyła wszystkim życzenia zdro-
wia i pomyślności oraz speł-
nienia marzeń, przekazała też 
życzenia rodzinom wszystkich 
obecnych i nieobecnych słucha-
czy. Pogratulowała członkom 
chóru, podkreślając kunszt wy-
konania koncertów. Podała też 
kilka bieżących informacji o wydarzeniach 
kulturalnych i zaprosiła do uczestnictwa 
w nich. Prezes Irena Małkiewicz przekazała 
wszystkim życzenia od różnych instytucji, 
Uniwersytetów i zaprzyjaźnionych osób. 

Kolejną ważną częścią spotkania nowo-
rocznego było składanie sobie życzeń i ła-
manie się opłatkiem. Ks. Rafał Masarczyk 
odczytał fragment Ewangelii według św. 
Łukasza odwiedzinach pasterzy i aniołów 
u małego Jezusa. Życzył wszystkim, aby 
pokój zamieszkał w sercach każdego z nas 
bez lęku. Potem wszyscy chwycili się za ręce 
i zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Obecni składali sobie nawzajem życzenia 
i łamali się opłatkiem. Były łzy, momenty 
wzruszenia, śmiech i radość. Rozbrzmiewały 
nuty śpiewanych kolęd, toczyły się rozmo-
wy, wpisano wiele serdecznych życzeń do 
kroniki. Pięknie ustrojona sala, śnieżnobiałe 
obrusy z gwiazdkami, wspaniałe ciasta 
i owoce, pyszna kawa i herbata sprawiały 
przyjemny nastrój.

Na zakończenie uroczysto-
ści Prezes Irena Małkiewicz 
podziękowała wszystkim 
osobom, które przyczyni-
ły się do zorganizowania 
uroczystości: paniom z Sek-
cji Wzajemnej Pomocy za 
przygotowanie poczęstunku 
i sprawną obsługę podczas 
uroczystości, osobom, które 
upiekły ciasto i przyniosły 
owoce, Dyrektor pani Hali-
nie Muszak i pracownikom 
OOK za przygotowanie oraz 
wystrojenie sali 

i wszystkim za obecność. 
Mamy nadzieję, że jesz-

cze nieraz będzie możliwość 
przyjemnego spędzenia czasu 
w tak miłym gronie i w tak 

wspaniałej atmosferze. 

Krystyna Wiśniewska – członek Zarządu 
SUTW „Atena” w Obornikach Śl.

Kondolencje
Odczuwamy głęboki smutek i żal 

z powodu śmierci mamy  
ks. Rafała Masarczyka.

 Łączymy się ze wszystkimi 
w bólu i smutku, w cierpieniu 

i w  modlitwie. Składamy płynące 
z głębi serca wyrazy najserdecz-
niejszego współczucia księdzu 
 Rafałowi Masarczykowi, jego 

rodzinie i bliskim przyjaciołom.
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

„Atena” w Obornikach Śląskich  
Irena Małkiewicz, Zarząd,  

Rada Naukowa i wszyscy słuchacze
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3. Zachęta do dobrowolnego 
poświęcenia się Bożemu Sercu

Wszystkich zatem, którzy znają i kochają to 
Serce Najświętsze, wzywamy i zachęcamy do 
ochoczego poświęcenia się Jemu. Pragniemy 
gorąco, by aktu tego dokonali wszyscy w tym 
samym dniu. Chcemy, by w tym samym cza
sie popłynęły do nieba wyrazy oddania się 
tylu tysięcy serc, składających te same przy
rzeczenia. Nie możemy jednak pozostawić 
w zapomnieniu tych, którzy nie zostali jeszcze 
oświeceni światłem Chrystusowej wiary. 
Działamy bowiem w imieniu Tego, który 
przyszedł ratować to, co zginęło i który Krew 
Swoją przelał dla zbawienia rodzaju ludzkiego. 
Dlatego troszczymy się nieustannie, by ci, 
którzy przebywają jeszcze w cieniu śmierci, 
zbliżyli się do prawdziwego życia. W tym celu 
posyłamy do wszystkich części świata głosi
cieli Chrystusa, by pouczali niewiedzących. 
Teraz zaś, litując się nad ich losem, polecamy 
ich tym goręcej i oddajemy z całej duszy Naj
świętszemu Sercu Jezusowemu. 

4. Korzyści wynikające z poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu Jezusa

W ten sposób poświęcenie się Bożemu Ser
cu, do czego tak usilnie zachęcamy, wszystkim 
przyniesie korzyść. Ci, którzy znają i kochają 
Jezusa Chrystusa, odczują w sobie wyraźnie 
wzrost wiary i miłości. Ci, którzy Go również 
znają, ale nie dbają o zachowanie Jego praw 
i przykazań, będą mogli zaczerpnąć z tego 
Serca ogień dla rozpalenia w sobie wygasłej 
miłości. Dla tych wreszcie nieszczęśliwych, 
którzy żyją jeszcze w ciemnościach zabobonu, 

będziemy prosić wszyscy razem o pomoc 
z nieba. Błagać będziemy, by Jezus Chrystus, 
którego władzy przecież podlegają, rzeczywi
ście tę władzę nad nimi wykonywał i to nie 
tylko ,,w przyszłym wieku, kiedy spełni nad 
nimi swoją wolę, jednych zbawiając, innych 
karząc”, ale już w tym obecnym życiu, udzie
lając im daru wiary i świętości. Oby, mając te 
cnoty, mogli czcić Boga i osiągnąć wieczną 
szczęśliwość w niebie! 

5. Poświęcenie się Sercu Bożemu 
lekarstwem na zło

Poświęcenie się Bożemu Sercu 
niesie z sobą również nadzie
ję lepszej rzeczywistości dla 
państw, ponieważ ma ono moc 
odnowienia, względnie umoc
nienia więzów, łączących z na
tury społeczności świeckie z Bo
giem. Jest to tym ważniejsze, że 
w ostatnich czasach usiłowano 
już niejednokrotnie wznieść mur 
między państwami a Kościołem. 
W ustroju tych państw i w sposobie ich 
administrowania nie bierze się w ogóle pod 
uwagę prawa Bożego i jego świętej powagi. 
Ma to na celu wyrugowanie z życia spo
łecznego wszelkich wpływów religii, co jest 
niemal równoznaczne ze zniszczeniem wiary 
Chrystusowej i, gdyby to było możliwe, z wy
gnaniem samego Boga z tego świata. Cóż 
więc dziwnego, że większa część ludzkości 
miotana jest ustawicznie falami zaburzeń, 
które nikomu nie pozwalają żyć bez strachu 
i grożą ciągłym niebezpieczeństwem, skoro 
umysły ludzkie nadęte są tak wielką pychą. 
Jeżeli odrzuci się religię, najmocniejsze 

O POŚWIĘCENIU SIĘ LUDZI

filary bezpieczeństwa publicznego muszą 
się rozpaść. Toteż Bóg zamierzając słusznie 
i sprawiedliwie ukarać tych pyszałków, wydał 
ich po prostu na pastwę własnej żądzy, aby 
służąc swoim namiętnościom, sami siebie 
zniszczyli nadmierną wolnością. Moc już od 
dawna panoszącego się zła zmusza nas do 
szukania pomocy u Tego, który jedynie zdoła 
je przezwyciężyć. Któż to jest, jeśli nie Jezus 
Chrystus, Jednorodzony Syn Boży. ,,I nie ma 
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 

ludziom pod niebem żadnego innego imie
nia, w którym moglibyśmy być zbawie

ni”. Do Niego więc trzeba się uciekać, 
bo On jest drogą, prawdą i życiem. 
Jeśli się zbłądzi, należy wrócić na 
prawdziwą drogę. Jeżeli ciem
ności opanowały umysł, należy 
je rozproszyć światłem prawdy. 
Jeżeli śmierć nas ogarnia, trzeba 
przylgnąć do życia. Wtedy tylko 

będzie można uleczyć tak wiele 
ran, przywrócić powagę prawa, 

zaprowadzić ład i pokój oraz wytrącić 
broń z ręki ludzkiej, gdy wszyscy chętnie 

i z uległością przyjmą panowanie Chrystusa, 
gdy wszelki język uzna, „że Jezus Chrystus 
jest Panem – ku chwale Boga Ojca” . 

6. Serce Jezusa źródłem nadziei

Kiedy Kościół w początkach swego istnie
nia uginał się pod jarzmem cezarów, krzyż na 
niebie ukazujący się oczom młodego władcy 
był zapowiedzią wielkiego zwycięstwa, które 
też wkrótce nastąpiło. i oto dzisiaj oczom 
naszym daje się widzieć inny, ze wszech miar 
pomyślny znak Boży: Najświętsze Serce Jezu
sa, z zatkniętym u góry krzyżem, jaśniejące 

wśród płomieni najwspanialszym blaskiem. 
W nim należy złożyć wszelką nadzieję. W nim 
trzeba szukać i od niego oczekiwać zbawienia 
wszystkich ludzi. 

7. Papież dziękuje za odzyskane zdrowie

I wreszcie jedna jeszcze rzecz, której nie 
chcemy pominąć milczeniem, chociaż stano
wi ona naszą prywatną sprawę. Oto niedawno 
Bóg, Stwórca wszelkiego dobra, uwolnił nas 
od niebezpiecznej choroby i zachował przy 
życiu. Przyczyniając się obecnie do pomno
żenia czci Najświętszego Serca Jezusowego, 
pragniemy publicznie dać wyraz naszej 
pamięci i wdzięczności za tak wielką łaskę. 

8. Zarządzenia 
i błogosławieństwa papieskie

Rozporządzamy zatem, aby w dniu 9, 10 i 11 
najbliższego miesiąca czerwca, w głównym 
kościele wszystkich stolic i miast odbywały 
się ustalone modły, do których, w każdym 
z tych dni, należy dodać zatwierdzone przez 
nas litanie do Najświętszego Serca Jezuso
wego. W ostatnim zaś dniu trzeba odmówić 
akt poświęcenia, którego formułę przesyłamy 
Wam, Czcigodni Bracia, wraz z tą encykliką. 
A teraz Wam wszystkim, całemu duchowień
stwu i ludowi powierzonemu Waszej pieczy, 
udzielamy z całego serca błogosławieństwa 
Apostolskiego, które niech będzie zadatkiem 
darów niebieskich i świadectwem naszej 
względem Was życzliwości. 

W Rzymie, u św. Piotra, dnia 25 maja 
1899 roku, w 22. roku naszego pontyfi katu. 

Leon XIII, papież

ANNUM SACRUMENCYKLIKA PAPIEŻA LEONA XIII: 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU (2)
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W uroczystość Chrztu Pańskiego, w nie
dzielę kończącą liturgiczny okres Bo

żego Narodzenia 8 stycznia 2012 roku, po 
wysłuchaniu kazania podczas Eucharystii, 
głębiej zastanowiłem się nad przyjętym 
w okresie niemowlęctwa chrztem św. i jego 
rolą w moim życiu.

Chrzest św. to pierwszy z sakramentów, 
który został mi udzielony w Kościele z woli 
moich rodziców. Dziękuję im za to! 

Dzisiaj już jako świadomy, dojrzały czło
wiek zdaję sobie sprawę, że był to najpięk
niejszy prezent, jaki mi mogli podarować. 
Prezent pięknie i grubo zapakowany. Jestem 
świadom, że jego rozpakowywanie trwa 
nadal. Rozpakowując, poszukuję w tym 
podarunku czegoś, co jest najcenniejsze, naj
wartościowsze. Dążę do odkrycia wartości 
chrztu św., tj. do uświadomienia sobie mojej 
wiary katolickiej, streszczonej w symbolu 
wiary, którym jest Skład Apostolski. Sym
bolu, który dzisiaj w sposób bardziej świa
domy niż wówczas, kiedy byłem dzieckiem, 
później młodzieńcem, a nawet już dorosłym 
małżonkiem, jest słowem wypowiadanym 
w każdą niedzielę podczas Mszy św.

Zdaję sobie równocześnie sprawę, że 
samo wypowiadane słowo nie wystarcza. 
Potrzebne jest świadectwo mojego chrześci
jańskiego życia. Życia na co dzień znakami 
wiary, którymi są miłość w wymiarze krzyża 
i jedność. Jest to zadanie bardzo trudne, 
ale możliwe do zrealizowania, szczególnie 
wtedy, gdy widzę wokół siebie inne osoby 
żyjące według zasad chrześcijańskich. Są to 
osoby, które spotykam nie tylko w kościele, 

Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtegowartość Chrztu Świêtegowartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo Odkryjmy na nowo 
wartość Chrztu Świêtego
Odkryjmy na nowo 

ale i w sklepie, zakładzie pracy, na ulicy, 
w szkole, w urzędzie, osoby mieszkające po 
sąsiedzku.

W przeszłości zastanawiałem się, jak ci 
ludzie nabyli taką zdolność do życia miłością 
w jedności z innymi. Odkryłem, że docho
dzenie do chrześcijańskiego sposobu życia 
to długotrwały proces rozpoczęty inicjacją 
chrześcijańską. Znakiem takiej inicjacji chrze
ścijańskiej są chrzest św. (pierwszy z sakra
mentów św.) oraz bierzmowanie i Eucharystia. 
Sakrament – znak przyjmowany w sposób 
świadomy. 

Dziecku przyjmującemu chrzest św. 
takiej świadomości brakuje. Dlatego Duch 
Święty w sakramencie chrztu, a następnie 
poprzez świadectwo moich rodziców, sąsia
dów i innych osób skłaniał mnie do coraz 
bardziej dociekliwego szukania Prawdy. 
Wystarczyło otworzyć się na Jego działanie, 
a Jemu pozostawić resztę. Uświadomił mi, 
że życie chrześcijańskie winno opierać się 
na Słowie Bożym i liturgii sprawowanej we 
wspólnocie Kościoła. Pan Bóg pozwolił mi 
w pewnym momencie mojego życia włączyć 
się w życie wspólnoty, w której do dziś trwa 
„rozpakowywanie prezentu”. 

Stąd wiem, że możliwość życia wspól
notowego zawsze daje Kościół św., parafi a, 
która ma być moim domem. Hasło bieżącego 
roku duszpasterskiego to „Kościół moim 
domem”. Domem, czyli wspólnotą na wzór 
rodziny. W rodzinie, w tym przypadku we 
wspólnocie, nie ma anonimowości, wszyscy 
się znają nie tylko z widzenia. Wspólnie 
współpracują, wzajemnie pomagają sobie 

osiągnąć zbawienie, czyli pomagają siebie 
ocalić poprzez osiągnięcie życia wiecznego, 
życia bez lęku przed śmiercią już tu, na ziemi. 
Ostoją będzie moja wiara w Boga w Trójcy 
Jedynego, w centrum której zawsze będzie 
Jezus Chrystus dający mi swego Ducha 
Świętego.

Dzisiaj wspólnie przeżywamy trudną rze
czywistość – wielu mimo przyjętego chrztu 
św. nie widzi potrzeby „rozpakowywania” 
tak cudownego prezentu, gdyż „mając uszy 
nie słyszą, mając oczy nie widzą” tych, 
którzy głoszą ciągle Dobrą Nowinę, bo już 
nie przychodzą tam, gdzie jest głoszona, tj. 
do kościoła. Stąd potrzebna nowa ewange
lizacja, nowe sposoby głoszenia tej samej 

od 2000 lat Dobrej Nowiny, by dotarła do 
tych, którzy zamiast Mszy św. w niedzielę 
wybierają zakupy w marketach, imprezy 
masowe, internet w domach lub siedzenie 
w pubach z piwem.

Niech więc na ten trudny czas roku 2012 
Pan Bóg nam błogosławi, niech rozpromie
ni nad nami swoje oblicze i niech obdarza 
wszystkich swoim pokojem – abyśmy, jako 
ochrzczeni, dostrzegali potrzebę nowej 
ewangelizacji i abyśmy szczerze, osobiście 
się w nią włączyli odkrywając na nowo war
tości chrztu św. Niech dopomaga nam w tym 
wielkim a potrzebnym dzisiaj dziele Święta 
Boża Rodzicielka Maryja.

Zbigniew Stachurski
08.01.2012r.

„...są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani 
nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie 
Baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą 
łzę otrze Bóg z ich oczu.” (Ap 7,15-17)

Księdzu Rafałowi Masarczykowi z powodu bólu po śmierci matki 
Barbary Masarczyk serdeczne wyrazy współczucia 

składa Redakcja
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13 lipca 1917 r. w Fatimie trojgu dzieciom 
– pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyn
cie ukazała się Matka Boża. Ukazała im ona 
wizję piekła i powiedziała smutno: 

Wy przed chwilą widzieliście piekło, 
dokąd idą dusze biednych grzeszników. 
Aby uratować je, Bóg pragnie ustanowić 
w świecie nabożeństwo do mojego Niepo-
kalanego Serca. Jeśli to, co Ja mówię do 
was, zostanie uczynione, wiele dusz zostanie 
uratowanych i będzie pokój...  Ja przyjdę 
poprosić o poświęcenie Rosji mojemu Nie-
pokalanemu Sercu i o Komunię św. wyna-
gradzającą w Pierwsze Soboty ... W końcu 
moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec 
Święty poświęci Rosję Mnie i ona się nawróci 
i okres pokoju będzie dany światu.

Siedem lat po zakończeniu objawień 
fatimskich, 10 grudnia 1925 r., Matka Boża 
objawiła się siostrze Łucji z Dzieciątkiem 
Jezus i zezwoliła na ujawnienie drugiej 
tajemnicy fatimskiej, której przedmiotem 
było nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Maryi. Najświętsza Maryja położyła rękę 
na ramieniu Łucji i pokazała jej drugą ręką 
Serce otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus 
powiedziało:

Miej współczucie dla Serca Twej Naj-
świętszej Matki. Ono jest otoczone cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo 
ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wy-
nagrodzenia te ciernie powyciągał.  Potem 
Matka Boża powiedziała: Moja córko, spójrz 
na Moje Serce otoczone cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i nie-
wdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej 
ty staraj się Mnie pocieszyć i oznajmij, że 

Ja obiecuję przybyć w godzinie śmierci ze 
wszystkimi łaskami potrzebnymi do zba-
wienia, do tych wszystkich, którzy przez 
Pierwsze Soboty pięciu kolejnych miesięcy 
wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, 
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście 
minut rozmyślania nad piętnastoma tajem-
nicami różańcowymi towarzyszyć mi będą 
w intencji zadośćuczynienia.

Na prośbę siostry Łucji, Pan Jezus wy
jaśnił, że spowiedź można odbyć w inny 
dzień, ważne, by być w stanie łaski podczas 
przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świę
tej i mieć w sercu zamiar zadośćuczynienia 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Pan Jezus 
wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego ma być pięć 
sobót. Córko, motyw jest prosty: jest pięć ro-
dzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu. 2. Przeciwko Jej Dziewictwu. 3. 
Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy 
jednocześnie przyjmuje się Ją jako matkę 
człowieka. 4. Bluźnierstwa tych, którzy 
starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a na-
wet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. 
5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej 
bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. 

Może pojawić się pytanie, czy dziś jest 
aktualne to nabożeństwo pierwszych sobót, 
Odpowiedź daje nam papież Benedykt XVI, 
który w Fatimie powiedział:

Łudziłby się ten, kto sądziłby, że proroc-
ka misja Fatimy została zakończona. (…) 
W tym sensie posłanie nie jest zakończone, 
chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. 
Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie 
człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie 
odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozosta-
je wskazówka, którą dała nam Maryja. Także 
w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w naj-
przeróżniejszych formach grozi zdeptaniem 
wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy 
tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła 
dzieciom.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
Do dziś pozostają również aktualne słowa 

siostry Łucji: .
Nabożeństwo pierwszych sobót jest wciąż 

wezwaniem dla Kościoła i każdego z nas; na-
dal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej 
uczynić, by było ono znane i praktykowane. 

Po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie 
zapominajmy, iż to Bóg chce ustanowić na 
świecie nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. Zatem sam Stwórca Nieba 
i Ziemi przez Maryję wyciąga pomocną 
dłoń człowiekowi, a to zupełnie zmienia 
postać rzeczy. Siostra Łucja z wielka prostotą 
poucza wszystkich wątpiących w sens tego 
nabożeństwa, iż Bóg jest Ojcem i lepiej od 
nas rozumie potrzeby swoich dzieci i pragnie 
ułatwić nam drogę dostępu do Siebie. 

W odpowiedzi na wezwanie fatimskie, 
przeżywając kolejny rok Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej, w każdą pierwszą sobotę mie
siąca w kościele św. Judy Tadeusza i św. 
Antoniego Padewskiego sprawujemy o godz. 
8.30 mszę św. ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi, a po niej odprawiamy nabożeństwo 
pierwszych sobót według wzoru, który dała 
nam Matka Boża w Fatimie. Hasło tego
rocznego roku Wielkiej Nowenny brzmi: 
„Nie żyjemy dla siebie – wynagradzanie za 
grzechy świata”. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną odpowiedzieć na wołanie Pani 
Fatimskiej i zadośćuczynić za wszystkie 
bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Niepo
kalanemu Sercu Maryi. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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W okresie przedświątecznym księża posłu-
giwali w konfesjonale, aby wszyscy mogli się 
przygotować wewnętrznie na przeżycie Świąt 
Bożego Narodzenia.

23 grudnia odwiedziliśmy z posługą sa-
kramentalną naszych chorych i osoby w po-
deszłym wieku.

23 grudnia została odprawiona ostatnia 
Msza św. roratnia. Po Mszy św. dzieci, które tak 
pięknie i wytrwale uczestniczyły w Roratach, 
otrzymały drobne nagrody.

Uroczystą Pasterką 25 grudnia o północy 
pod przewodnictwem ks. proboszcza Jacka 
Wawrzyniaka SDS rozpoczęliśmy obchody 
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas tej Mszy 
św. dziękowaliśmy Bogu za 10 lat istnienia 
naszej parafii. Na wioskach w Golędzinowie 
i Kowalach Pasterka była sprawowana o godz. 
22.00. 

27 grudnia rozpoczęliśmy odwiedziny 
duszpasterskie zwane kolędą. Zakończyliśmy 
ją 19 stycznia 2012 r. 

28 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe 
Rady Parafialnej.

31 stycznia w ostatni dzień starego roku 
2011 podziękowaliśmy Bogu na wspólnym 
nabożeństwie za miniony czas i błagaliśmy Go 
o dalsze błogosławieństwo i opiekę nad nami, 
naszymi rodzinami, parafią i Ojczyzną. Uro-
czyste nabożeństwo na zakończenie starego 
roku z wystawieniem Najświętszego Sakra-
mentu i odśpiewaniem „Te Deum laudamus” 
oraz wspólną modlitwą dziękczynną, błagalną 
i przebłagalną odbyło się o godz. 17.30, pół 
godziny przed Mszą św. wieczorną.

1 stycznia po Mszy św. o godz. 8.30 nastą-
piła zmiana tajemnic różańcowych, natomiast 
po południu od godz. 15.00 do 17.00 adorowa-

liśmy Pana Jezusa utajonego w Najświętszym 
Sakramencie.

4 stycznia po Mszy św. wieczornej na 
plebanii odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.

6 stycznia w kalendarzu liturgicznym 
Kościoła przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, nazywana w naszej polskiej 
tradycji świętem Trzech Króli. W tym dniu 
uczestniczyliśmy we Mszach św., które były 
sprawowane według porządku niedzielnego. 
Ofiary składane na tacę były darem naszego 
serca na misyjne cele Kościoła. 

7 stycznia po Mszy św. porannej odpra-
wialiśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. 

8 stycznia przeżywaliśmy święto Chrztu 
Pańskiego, które zakończyło liturgiczny okres 
Narodzenia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 
12.30 udzielono sakramentu chrztu św. Na tę 
Mszę św. były zaproszone także wszystkie 
dzieci z rodzicami, które przyjęły chrzest św. 
w roku 2011. Po Mszy św. zostało udzielone 
specjalne błogosławieństwo. 

8 stycznia o godz. 15.30 Wspólnota Rodzin 
zorganizowała wspólne kolędowanie przy 
żłóbku.

8 stycznia taca przeznaczona na remont 
dachu naszego kościoła wyniosła 6 822 zł. 
Wszystkim ofiarodawcom za składane ofiary 
na remont kościoła składamy Bóg zapłać. 

Od 9 do 15 stycznia gościliśmy w naszej 
wspólnocie parafialnej i zakonnej ks. Kazimie-
rza Ryszkiewicza SDS, duszpasterza Salwa-
toriańskiego Ośrodka Powołań. W tygodniu 
przeprowadził w szkołach ponadpodstawo-
wych cykl katechez powołaniowych, natomiast 
w niedziele na Mszach św. głosił kazania.

10 stycznia, w drugi wtorek miesiąca, 
odprawialiśmy mszę św. wotywną i nowennę 
do św. Antoniego Padewskiego. 

 15 stycznia Akcja Katolicka przeprowadziła 
zbiórkę pieniężną do puszek na dożywianie 
w szkołach dzieci z ubogich rodzin, zebrano 
1434,00 zł.

20 stycznia w kalendarzu liturgicznym Ko-
ścioła przypada wspomnienie św. Sebastiana 
męczennika. W tym dniu swoje imieniny obcho-
dził ks. Sebastian Bratek SDS. Msza św. w jego 
intencji została odprawiona o godz. 18.00.

22 stycznia gościliśmy w naszym kościele 
zespół dziecięco-młodzieżowy „Turliki” z Za-
kopanego. Chór ten po raz pierwszy śpiewał 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Zakopa-
nem w roku 1997 piosenkę „Syćka se wom 
zycom”. Po Mszy św. odbył się półgodzinny 
koncert kolęd.

24 stycznia, w czwarty czwartek miesiąca, 
odprawialiśmy Mszę św. wotywną i nowennę 
do św. Judy Tadeusza.

30 stycznia po Mszy św. wieczornej odbyło 
się spotkanie Kręgu Biblijnego, natomiast 
o godz. 19.00 spotkanie Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Ecclesia”.

2 lutego przeżywaliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte 
w kościele parafialnym sprawowaliśmy o godz. 
8.30 i 18.00, a w Golędzinowie i Kowalach 
o 16.30. Po każdej Mszy św. udzielaliśmy 
błogosławieństwa poświęconymi świecami, 
tzw. „błogosławieństwa św. Błażeja”. Z ini-
cjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II święto 
Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym 
Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą 
obejmowaliśmy osoby podejmujące służbę 
Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgro-
madzeniach. Modliliśmy się za zgromadzenie 
Salwatorianów i prosiliśmy dobrego Boga 
o liczne i święte powołania do życia zakonnego 
w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.

3 lutego o godz. 19.00 w naszym kościele 
odbyło się spotkanie dla uczniów III klasy 

gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania.

5 lutego po mszy św. porannej odprawia-
liśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. Odwiedziliśmy 
także naszych chorych i starszych wiekiem 
z posługą sakramentalną. W tym dniu w Tar-
nowskich Górach odbył się pogrzeb śp. Barbary 
Masarczyk, mamy ks. Rafała Masarczyka. 
W pogrzebie uczestniczyła delegacja naszych 
parafian z ks. proboszczem Jackiem Waw-
rzyniakiem SDS i ks. superiorem Benonem 
Hojeńskim SDS. 

6 lutego po mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła 
zmiana tajemnic różańcowych, natomiast po 
południu od godz. 15.00 do 17.00 adorowali-
śmy Pana Jezusa utajonego w Najświętszym 
Sakramencie. W tym dniu Akcja Katolicka prze-
prowadziła zbiórkę pieniężną na dożywianie 
w szkołach dzieci z ubogich rodzin, zebrano 
1594,00 zł

6 lutego we Mszy św. o godz. 17.00 uczest-
niczyli uczniowie klas II gimnazjum, którzy 
pierwszy rok przygotowują się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania. Po Mszy św. ks. Karol 
Węgrzyn SDS wygłosił dla nich konferencję.

8 lutego o godz 17.30. Żywy Różaniec 
poprowadził wspólną modlitwę różańcową, 
natomiast po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 
18.30) odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.

10 lutego o godz. 18.00 sprawowaliśmy 
w naszym kościele Mszę św. pogrzebową 
za śp. Barbarę Masarczyk, mamę ks. Rafała 
Masarczyka.

11 lutego odbył się bal charytatywny zor-
ganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie 
„Ecclesia”. Zebrane środki mają być przezna-
czone na remont naszego kościoła. 
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Data
i godzina

Katechezy wspólne Kościół/Dom Katolicki Parafii NSPJ 
ul. Kard. Wyszyńskiego 23

Wtorek
21 lutego

19.00

Ks. Proboszcz
Spotkanie organizacyjne
Małżeństwo powołaniem 

—

Wtorek
28 lutego

19.00

Ks. Ireneusz
Wiara fundamentem życia 

Elżbieta Koszykowska
Rozwój i zagrożenia 
miłości w małżeństwie

Wtorek
6 marca

19.00

Ks. Ireneusz
Małżeństwo sakramentem – zadania

Elżbieta Koszykowska
Odpowiedzialne 
rodzicielstwo

Wtorek
13 marca

19.00 

Ks. Stanisław
Liturgia sakramentu małżeństwa

Elżbieta Koszykowska
Normy etyczne  
życia małżeńskiego

Wtorek
20 marca

18.00

DZIEŃ SKUPIENIA
Rodzina domowym Kościołem
18.00 spowiedź/adoracja
18.30 Msza św. /katecheza

Elżbieta Koszykowska
Postawy antyrodzicielskie.
Naturalne planowanie rodziny

Katechezy Przedmałżeńskie

Poradnia Życia Rodzinnego
Spotkania indywidualne z narzeczonymi 

według uzgodnień z prowadzącą

Rzym.Kat. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śl.
21 lutego – 20 marca 2012Kolęda

W dniach od 27 grudnia do 19 stycznia 
przeżywaliśmy coroczne odwiedziny dusz-
pasterskie, potocznie zwane kolędą. Odwie-
dziliśmy większość rodzin w naszej parafii. 
Podczas kolędy księża poznają środowisko, 
w którym pracują, wiernych, którym służą 
i do których głoszą słowo Boże. Poznają 
również duchowe i materialne oblicze swojej 
parafii. Wierni przestają być anonimowymi 
uczestnikami niedzielnych Mszy świętych 
i nabożeństw. 

Kolęda jest dla nas okazją do opuszczenia 
murów plebanii i spotkania się z wiernymi. 
Kapłan bowiem powinien być wśród wier-
nych, z wiernymi, a nie obok nich czy ponad 
nimi. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas 
w Waszych domach i serdeczną atmosferę. 
Dziękujemy również za składane przez Was 
ofiary. Bóg zapłać. 

Zgodnie ze statutami naszej diecezji oraz 
rozporządzeniem naszych przełożonych 
będą one w znacznej części przekazane do 
Kurii i Seminarium Archidiecezji Wrocław-
skiej oraz do Prowincjalatu Salwatorianów. 
Wiadomo bowiem, że wszystkie instytucje 
Kościoła w Polsce utrzymywane są z ofiar 
wiernych. Pozostała część przeznaczona jest 
na potrzeby charytatywne i administracyjne 
naszej parafii oraz na utrzymanie plebanii, 
zwłaszcza jej ogrzewanie. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
przed Wielkim Postem 19-21 lutego 2012 r.

Niedziela (19 lutego) – od godz. 15.00 do 
17.00.

Poniedziałek i wtorek (2021 lutego) – od 
godz. 16.00 do 18.00.

Środa Popielcowa 
Msze św. w kościele parafialnym o godz. 

8.30; o godz. 16.00 dla dzieci oraz kandyda-
tów przygotowujących się do bierzmowania; 
o 18.00 Msza św. wieczorna, o godz. 19.00 

dla młodzieży. Msze święte w Golędzinowie 
i Kowalach o godz. 16.30.

Nabożeństwa wielkopostne 
Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Po-

stu: 9.00 – dla dorosłych, 17.00 – dla dzieci, 
19.00 – dla młodzieży.

Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego 
Postu – 16.00.

Rekolekcje wielkopostne odbędą się 
w dniach od 24 do 28 marca 2012 r. Reko-
lekcje wygłosi ks. Jacek Malaga SDS – prze-
łożony wspólnoty salwatorianów w Nitrze 
na Słowacji. 

Pielgrzymka do miejsc świętych w Eu-
ropie: Ars – Lourdes – Santiago de Com-
postela – Fatima – Toledo – Barcelona 
– ParayleMonial, w dniach od 29 sierpnia 
do 9 września 2012. Cena pielgrzymki 2599 
zł. Zapisy przyjmuje i informacji udziela ks. 
proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS

Numer konta, na które można wpłacać 
ofiary na remont dachu naszego kościoła: 
ING Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 
7497 0857. Parafia rzymskokatolicka św. 
Judy Tadeusza, ul. Trzebnicka 35, 55120 
Oborniki Śląskie

Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia 
Rodzinnego w czwartki od 17.00 do 19.00. 
Tel. w godzinach dyżuru 713102352. 

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

Ogłoszenia parafii JTiAP

K
rz

yż
ów

ka
  

ka
rn

aw
ał

ow
a

I – dawna nazwa  
karnawału

II – inaczej  
Środa Popielcowa

III – Stamtąd pochodzą prze-
piękne włoskie maski

IV – taneczna lub klockami

1  2  3
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W trzecie niedziele miesiąca 18 grudnia 
i 15 stycznia przypadała niedziela adoracji 
Najświętszego Sakramentu.

19 i 20 grudnia w Domu Katolickim Caritas 
międzyparafialna wydawała żywność osobom 
w trudnej sytuacji materialnej.

W piątek 23 grudnia i w sobotę 4 stycznia 
kapłani odwiedzili chorych z posługą sakra-
mentalną.

W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia od-
prawialiśmy Msze św. tzw. Pasterki: w Kurasz-
kowie o godz. 22.00, w Morzęcinie Wlk. o godz. 
22.30, w kościele parafialnym o godz. 24.00.

W drugi dzień świąt 26 grudnia podczas 
Mszy św. o godz. 12.30 odbyła się uroczy-
stość udzielania chrztu św. Poprzedziła ją 
katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców 
chrzestnych.

Od 29 grudnia do 22 stycznia trwały od-
wiedziny duszpasterskie – kolęda. Dziękujemy 
za przyjęcie i okazaną życzliwość. Wspólna 
modlitwa oraz poświęcenie domów były prośbą 
do Boga, by nas chronił przed złem i błogosła-
wił. Pragniemy podziękować za ofiary złożone 
przy tej okazji. Zgodnie z przepisami diecezji 
i Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów 
zostają one przeznaczone na potrzeby Wro-
cławskiej Kurii Metropolitalnej, Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu i Zgromadzenia 
Zakonnego Salwatorianów oraz na utrzymanie 
księży pracujących w naszej parafii. 

W sobotę 31 grudnia o godz. 18.00, z okazji 
kończącego się roku, zostało odprawione 
nabożeństwo dziękczynno-błagalne.

1 stycznia i 1 lutego o godz. 18.30 sprawo-
wana była Msza św. w intencji dzieci i rodziców 
z grupy Różańca Rodziców.

Z okazji uroczystości Świętej Rodziny, 
w niedzielę 1 stycznia podczas wszystkich 
Mszy św. małżonkowie odnawiali swoje przy-
rzeczenia.

W minionym roku w naszej parafi i związek 
sakramentalny zwarło 21 par, ochrzczonych 
zostało 48 dzieci, do I Komunii przystąpiło 
47 dzieci, bierzmowanie przyjęły 33 osoby, 
odeszło do Pana 57 Parafi an. O naszych zmar
łych pamiętajmy w codziennych modlitwach. 
Z ważniejszych wydarzeń: przeżywaliśmy Misje 
Parafi alne, uroczystości związane z udzielaniem 
sakramentów, odpust i festyn. 

Z ważniejszych inwestycji: w maju został 
spłacony dług za remont dachu kościoła, zało
żono monitoring, dzięki czemu kościół pozostaje 
otwarty w ciągu dnia, naprawiono kuranty i zegar 
na wieży, które prawdopodobnie w czasie burzy 
uległy uszkodzeniu, do kościoła zakupiono szoro
warkę posadzki, odnowiono pomnik Jana Pawła 
II oraz schody do zakrystii. W budynku plebanii 
wymieniono dwa okna, odnowiono kancelarię, 
jedno z mieszkań oraz kuchnię, odmalowano ga
raże. Na cmentarzu, po zniszczeniach spowodo
wanych wypadkiem, odbudowano mur i bramę, 
odnowiono dwa historyczne groby, rozpoczęto 
remont muru. Największe wydatki cmentarza 
związane są z wywozem śmieci. W skali roku 
wynoszą one ponad 10 tys. zł. Od obecnego roku 
opłaty za wykupienie i przedłużenie miejsca pod 
grób zostają zrównane z cennikiem cmentarza 
komunalnego z 2008 roku. 

W Nowym Roku, oprócz corocznych wyda
rzeń, czekają nas w lutym wielkopostne reko
lekcje ewangelizacyjne oraz odnowienie Misji 
Parafi alnych w grudniu. Jeśli chodzi o sprawy 
gospodarcze: trwają rozmowy w sprawie gruntu 
parafi i za cmentarzem, chcielibyśmy przygo
tować projekty wydajniejszego ogrzewania 
kościoła i remontu instalacji elektrycznej. Należy 
także dokończyć izolację i drenaż ścian budynku 
plebanii oraz remont muru na cmentarzu. Obec
nie parafi a posiada na koncie zabezpieczone na 
te cele 30 tys. zł.

Od wtorku 21 lutego rozpoczną się w naszej 
parafi i katechezy przedmałżeńskie dla narzeczo
nych z obu obornickich parafi i. 

W czwartek 2 lutego w Święto Ofiarowania 
Pańskiego, nazywane także Świętem Matki 
Bożej Gromnicznej, obchodziliśmy w Kościele 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Podczas Mszy zostały poświęcone gromnice. 
Ofiarami składanymi w tym dniu na tacę (800 
zł) wspieraliśmy klasztory kontemplacyjne. 
Podczas Mszy św. o godz. 17.00 dzieci przy-
gotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały 
świece komunijne. 

W piątek 3 lutego z okazji wspomnienia 
św. Błażeja podczas Mszy św. udzielane było 
błogosławieństwo z modlitwą o zachowanie 
od chorób gardła.

W niedziele 5 lutego Akcja Katolicka pro-
wadziła zbiórkę do puszek na posiłki dla dzieci 
w szkołach, zebrano 1051,66,00 zł. W kościele 
przy ul. Trzebnickiej odbyło się spotkanie for-
macyjne dla uczniów klas III, przygotowujących 
się do bierzmowania, w ramach cyklu „Rewolta. 
Jezus jest Prawdą”, prowadzone przez pana 
Tadeusza Szkałubę.

Sprzedaż świec wigilijnych w ramach akcji 
Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 
przyniosła dochód w wysokości 2410 zł. 1840 
zł zostało przekazane Caritas Archidiecezji Wro-
cławskiej, 570 zł parafialnemu zespołowi Caritas. 

W ramach akcji „Serduszko z imieniem”, 
polegającej na przygotowaniu paczek świą-
tecznych dla dzieci z rodzin naszej parafii, 
obdarowanych zostało 43 dzieci. Dziękujemy 
wszystkim Parafianom, w tym młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania, za przy-
gotowanie paczek i przekazanie ich dzieciom. 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, któ-
rzy poprzez ofiarowanie darów żywnościowych 
w akcji prowadzonej przez Akcję Katolicką, 
wspomogli rodziny będące w trudniejszej 
sytuacji finansowej. 

Caritas Międzyparafialna dziękuje sklepowi 
Intermarche za przekazane środki finansowe 
zebrane w ramach akcji „Konwój Muszkieterów 
Dzieciom 2011”. 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia 
podczas Mszy św. o godz. 12.30 dzieciom, 
które w tych tygodniach obchodzą pierwszą 
rocznicę urodzin i chrztu św., zostało udzielone 
błogosławieństwo rocznych dzieci.

Ofiary składane na tacę 8 stycznia, prze-
znaczone na cele inwestycyjne w naszej parafii, 
wyniosły 4240 zł. Dziękujemy za złożone ofiary. 

W czwartki 12 stycznia i 9 lutego o godz. 
18.30 odprawiane były Msze św. w intencjach 
Akcji Katolickiej i jej członków.

W sobotę 14 stycznia w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie opłat-
kowe zorganizowane przez Akcję Katolicką dla 
swoich członków, sympatyków, sponsorów 
oraz wszystkich grup apostolsko-modlitewnych 
w parafii. Spotkanie rozpoczęła Msza św. o godz. 
16.00, której przewodniczył ks. dr Marian Biskup. 

W niedzielę 15 stycznia Akcja Katolicka 
prowadziła zbiórkę do puszek na posiłki dla 
dzieci w szkołach,  zebrano  794,00 zł.

W niedzielę 15 stycznia o godz. 15.30 odbył 
się międzypokoleniowy koncert kolęd i pa-
storałek zatytułowany „Pokłon oddawajmy”. 
Wykonawcami były chóry i soliści, dzieci, 
młodzież i dorośli reprezentujący różne środo-
wiska naszej parafii i gminy. Podczas koncertu 
nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Mój Anioł Stróż”, zorganizowa-
nego przez Radę Parafialną dla dzieci ze szkoły 
podstawowej i młodszych. 

W piątek 20 stycznia odbyło się spotkanie 
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. 
O godz. 18.00 odmówiono różaniec, po nim 
sprawowana była Msza św. w poleconych 
intencjach.

W niedzielę 22 stycznia po Mszy o godz. 
8.00 odbył się koncert kolęd w wykonaniu 
Podhalańskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego 
„Turliki” z Zakopanego.

W czwartek 26 stycznia, w ramach „Wieczo-
rów Nikodema”, odbyła się katecheza dorosłych 
na temat „Kto wymyślił Kościół?”. Spotkanie 
poprowadził ks. Maciej Chwarścianek SDS. 
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Gorzkie Żale w niedzielę:

 – godz. 17.30

Droga Krzyżowa w piątek 
(z wyjątkiem rekolekcji): 

 – dla dorosłych 11.00 i 18.00

 – dla dzieci 17.00

Strona parafii NSPJ

www.parafi aoborniki.sds.pl 

Nabożeństwa wielkopostne 
w parafi i NSPJ:

KTÓŻ JAK BÓG ?

 ŚRODA POPIELCOWA
22 lutego (post ścisły)

Podczas wszystkich Mszy św. 
obrzęd posypania głów popiołem

7.00 Msza św. 
10.00 Msza św. z nauką dla dzieci
13.00 Spotkanie rekolekcyjne 
 dla młodzieży z ZSP
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 i adoracja Najśw. Sakramentu
16.00  Kuraszków – Msza św. 
18.00 Msza św. 
19.00  Nauka rekolekcyjna 
 i adoracja z modlitwą

 CZWARTEK 23 lutego
7.00 Msza św.  
9.50 Spotkanie z nauką dla dzieci klas 03 
10.45 Spotkanie z nauką dla dzieci klas 46 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 i adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 Msza św. 
19.00  Nauka rekolekcyjna i adoracja z modlitwą

 PIĄTEK 24 lutego
7.00  Msza św. 
9.50 Droga krzyżowa dla dzieci klas 03 
10.45 Droga krzyżowa dla dzieci klas 46 
12.00 Droga krzyżowa dla dorosłych
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 i adoracja Najśw. Sakramentu

16.00 Kuraszków – Droga krzyżowa
17.30 Droga krzyżowa dla dorosłych
18.00  Msza św. 
19.00  Nauka rekolekcyjna 
 i adoracja z modlitwą

 SOBOTA 25 lutego
  7.00 Msza św.
10.00  Msza św. dla chorych z udzielaniem 
 sakramentu chorych oraz nabożeństwo
 z błogosławieństwem lurdzkim.

 SPOWIEDŹ ŚW. 
w środę od 17.00 do 18.00
w czwartek od 16.00 do 18.00
w piątek od 17.00 do 18.00

Rekolekcje wielkopostne 22-24 lutego 2012
prowadzący – Leszek Dokowicz
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Do wspólnoty parafi alnej 
przez Chrzest 
zostali włączeni:

Parafi a NSPJ:
56. Czesław Garbacz l. 57, zm. 20.12.2011 r.
57. Władysława Nowicka l. 88, zm. 22.12. 2011 r.
58. Stanisława Jewiarz l.89, zm.30.12.2011 r.

1. Maria Tobołkiewicz l 86, zm. 01.05.2012 r.
2.  Marian Przystarz l. 64, zm. 03.01.2012 r.
3.  Marek Waniewski l. 57, zm. 15.01.2012 r.
4. Piotr Grell l. 43, zm. 24.01.2012 r.
5. Leontyna Bebel l. 80, zm. 24. 01. 2012 r.
6.  Bronisława Danielik l. 64, zm. 25.01.2012 r.
7.  Wacław Styburski l. 77, zm. 27.01.2012 r.
8.  Marianna Malaczewska l. zm. 87, 30.01.2012 r.
9. Anna Jackowiec l.92, zm. 31.01.2012 r.
10. Józefa Komorowska l. 82, zm. 02.02.2012 r.
11. Władysława Jankowiak l.84, zm. 03.02.2012 r.

Parafi a JTiAP:
47. Jerzy Płóciennik, l. 84, zm. 18.12.2011 r.
48. Władysław Kowalczyk, l. 63, zm. 17.12.2011 r.
49. Halina Purgal, l. 55, zm. 26.12.2011 r. 

1. Waleria Łuczkin, l. 87, zm. 14.01.2012 r.
2. Anastazja Podkalicka, l. 84, zm. 13.01.2012 r.
3. Stanisława Niemczewska, l. 85, zm. 

19.01.2012 r.
4. Józef Olbryś, l. 62, zm. 15.01.2012 r.
5. Zdzisław Makuła, l. 55, zm. 19.01.2012 r. 
6. Paweł Jany, l. 38, zm. 26.01.2012 r.
7. Krzysztof Ligas, l. 49, zm. 29.01.2012 r.
8. Janina Zgoda, l. 82, zm. 29.01.2012 r.
9. Franciszek Łączka, l. 69, zm. 2.02.2012 r. 

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Parafi a NSPJ:
43. Marcelina Natalia Mazurkiewicz 24.12. 

2011r.
44. Julia Wiktoria Huk 25.12.2011 r.
45. Kacper Masicki 26.12.2011 r.
46. Klaudia Szyszko 26.12.2011 r.
47. Emilia Elżbieta Kuraszyk 26.12.2011 r.
48. Olivia Hrastnik 26.12.2011 r.

1.  Hanna Maria Stempka 08.01.2012 r.

Parafi a JTiAP:
65. Aleksandra Poznalska, 25.12.2011 r.
66. Miłosz Cyprian Grzesiak, 26.12.2011 r.
67. Eryk Piotr Wawak, 26.12.2011 r.
68. Borys Bruno Otulakowski, 26.12.2011 r.
69. Karol Mateusz Więcaszek, 26.12.2011 r.
70. Karol Jan Czapracki, 26.12.2011 r.
71. Dominik Roman Brysiak, 26.12.2011 r.
72. Tymoteusz Mateusz Balicki, 26.12.2011 r.
73. Zofi a Jagoda Pięt, 26.12.2011 r.
74. Michał Skotny, 26.12.2011 r.
75. Ewa Jarocha, 26.12.2011 r.
76. Alan Hartman, 26.12.2011 r.

1. Michał Brański, 6.01.2012 r.
2. Amelia Łakomiec, 8.01.2012 r.
3. Hanna Marta Różańska, 8.01.2012 r.

Niech wiara umacnia ich w życiu.

Odeszli do Pana 
po wieczną nagrodę:


