
Nr 1 (195) 2013
3.02.2013 r.
Rok XIX, 2,00 z³

IS
SN

 17
33

–5
14

0

e  –  m a i l :  g r a p h i t o @ p o c z t a . w p . p l ,  h t t p :  / / w w w . n a s z a p a r a f i a . s d s . p l

Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Światło 
na oświecenie pogan
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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Za nami już piękny okres Bożego Naro-
dzenia. Okres podczas którego w sposób 

szczególny wpatrywaliśmy się w Nowonaro-
dzone Dziecię, Jego Matkę Maryję i opiekuna 
Świętej Rodziny św. Józefa. Jak wiele pięk-
nych inicjatyw zrodziło się w naszej wspól-
nocie parafialnej w tym czasie, że wspomnę 
wspólny opłatek wszystkich grup apostolsko 
– modlitewnych zorganizowany z inicjatywy 
Rady parafialnej, rodzinne kolędowanie przy 
Żłóbku zorganizowane przez Wspólnotę Ro-
dzin, zabawę charytatywną zorganizowaną 
przez Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia”. 
Te inicjatywy pokazały, jak bardzo pragnie-
my być razem na modlitwie, śpiewie kolęd 
czy na radosnej zabawie. 

Na Mszy świętej, która rozpoczynała 
nasze spotkanie opłatkowe, powiedziałem 
w homilii, że członkowie grup parafialnych 
są szczególnymi świadkami Chrystusa 
w dzisiejszym świecie. Kapłan nie wszędzie 
dotrze, nie wszędzie otworzą przed nim 
drzwi, co widać po odwiedzinach duszpa-
sterskich – kolędzie, gdy wielu od lat zamy-
ka swoje domy na Boże błogosławieństwo 
i kontakt z kapłanem. W takiej perspektywie 
chrześcijanie są dla wielu jedyną Biblią, 
którą zobaczą i z którą się mogą spotkać. 
To świadectwo Chrystusa jest szczególnie 

istotne w Roku Wiary, który przeżywamy, 
a w którym jesteśmy wezwani do tego, aby 
dzielić się swoją wiarą jak chlebem z drugim 
człowiekiem. Jesteśmy wezwani, aby tę 
radość bycia razem na modlitwie i zabawie, 
radość prawdziwie chrześcijańską zanieść 
drugim ludziom. Święty Paweł napisał w li-
ście do Koryntian o nas, że jesteśmy „listem 
Chrystusowym (…), listem napisanym nie 
atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie 
na kamiennych tablicach, lecz na żywych 
tablicach serc” (2 Kor 3, 3). 

Przed nami okres Wielkiego Postu, cza-
su zadumy i refleksji nad męką Chrystusa 
i nad swoim życiem. Dlatego zapraszam 
wszystkich, abyśmy jak najliczniej wzięli 
udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. 
Szczególnie pokochajmy Gorzkie Żale 
w niedzielne popołudnia. Później przeżywać 
będziemy rekolekcje wielkopostne, a zaraz 
po ich zakończeniu, 21 marca br. – wizytację 
biskupią i udzielenie sakramentu bierzmo-
wania naszej młodzieży. Niech ten piękny 
okres Wielkiego Postu, tak bardzo bogaty 
w wydarzenia religijne, umocni naszą wiarę 
w Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

W przeżywaniu roku liturgicznego prze-
żywaniu roku liturgicznego weszliśmy 

na krótką chwilę w okres zwykły. Wyraża go 
zielony kolor szat liturgicznych i charakter pie-
śni. Czas „liturgicznego odpoczynku” będzie 
trwał tylko krótką chwilę. Daje on jednak oka-
zję, by podsumować czas Bożego Narodzenia 
i przygotować się do Wielkiego Postu. 

Boże Narodzenie było dla nas świętem 
wiary, czasem radości z przyjścia Boga na 
świat. Potrzeba budowania dojrzałej wiary 
każe nam jednak sięgać dalej niż celebracja 
świątecznych zwyczajów, wychodzić ponad at-
mosferę wigilijnego stołu, rodzinnych spotkań, 
czułych i poruszających kolęd. Cała otoczka 
świąt miała nas prowadzić do spotkania z Je-
zusem Chrystusem, do jeszcze ściślejszego 
związania z Nim swojego życia. Liczniejszy, 

niż w ciągu roku, udział w liturgii, zwłaszcza 
dzieci, pokazuje, że wielu rodziców pragnie 
już od początku wzbudzić w swoich dzieciach 
dar wiary, przekazać fundament, na którym 
Bóg udzieli swojej łaski. Zmysł wychowawczy 
i zdrowa pedagogia podpowiadają, że aby ziar-
no mogło wzrastać, potrzebuje systematycznej 
pielęgnacji, potrzebuje wsparcia łaską Boga. 
W przeciwnym wypadku Boże Narodzenie 
zostanie postawione w jednym szeregu z festy-
nami, konkursami i balami, a serce człowieka, 
serce dziecka pozostanie głodne, bo nie spotka 
Tego, który przyszedł, by to serce zaspokoić. 

Podsumowaniem Świąt była wizyta duszpa-
sterska – kolęda. Dziękuję za wszelkie wyrazy 
życzliwości, życzenia, słowa podziękowań, za 
złożone ofiary. Dziękuję także za zaintereso-
wanie sprawami parafii i Kościoła, za uwagi 
wyrażające troskę o naszą parafię. Jednocze-
śnie zachęcam do apostolstwa wobec tych, 
którzy od wielu lat nie biorą udziału w życiu 
Kościoła, z którymi także podczas kolędy 
nie mamy kontaktu, a którzy w szczególnych 
okolicznościach życia proszą jednak o posługę 
duszpasterską. Okazją do wyrażenia wspólnej 
troski o naszą parafię będzie także wizytacja 
kanoniczna ks. abpa Mariana Gołębiewskiego, 
która będzie miała miejsce 26 lutego 2013 r.

Przed nami czas Wielkiego Postu. Rozpocz-
niemy go Środą Popielcową i rekolekcjami, które 
poprowadzi ks. dr Marek Dziewiecki, który jest 
m. in. ekspertem Ministerstwa Edukacji z zakresu 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 
oraz autorem książek z dziedziny psychologii 
wychowawczej. Dlatego cieszy fakt możliwości 
przeprowadzenia osobnych rekolekcji w naszym 
gimnazjum oraz spotkania rekolekcyjnego w Po-
wiatowym Zespole Szkół. Proszę Was o modlitwę, 
aby owocem rekolekcji było, zwłaszcza dla mło-
dych, odkrycie piękna wiary w Jezusa Chrystusa. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Przeznacz 1% podatku dochodowego PIT 
na pożytek publiczny dla Trzebnickiego 
Stowarzyszenia„Uśmiech Dziecka”, nr KRS 
0000132946

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie (zobacz: www.wtztrzebnica.pl)

1% przekazanego przez Urząd Skarbowy 
podatku przeznaczamy tylko na działalność 

pożytku publicznego, dotacji państwowych 
nie przeznaczamy na zaspokojenie potrzeb 
osób prywatnych.

Można także zmniejszyć podstawę opodat-
kowania przy rozliczeniach PIT za rok 2013 
o darowiznę w wysokości do 6 % dochodu 
rocznego, wpłaconą na nasze konto do dnia 31 
grudnia 2013: nr konta: 63 9591 0004 3001 0000 
0664 0001, odbiorca: Trzebnickie Stowarzy-
szenie „Uśmiech Dziecka”, adres: ul. Stawowa 
1,55-100 Trzebnica, tytuł wpłaty: darowizna

1% dla StowarzySzenia  
„Uśmiech Dziecka”
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Słowo na dziś
Słowo Boże

Jest to jedna z najbardziej dramatycznych 
scen Ewangelii i tragicznych momentów 

w życiu Jezusa: został On odrzucony przez 
swoich najbliższych: rówieśników i ziom-
ków. Po nieprzychylnym Betlejem i rzezi 
Niewiniątek, stanowiło to kolejną zapowiedź 
tego, co później dopełni się pod pałacem Pi-
łata i na Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach 
i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie 
chce Boga! Bóg umiłował człowieka i oddał 
swego Syna z miłości, a człowiek nie chce 
tego daru, nie chce Bożej miłości, nie chce 
Boga! Czy to możliwe?

Ano możliwe i chyba sami niejednokrot-
nie byliśmy świadkami czy wręcz uczestni-
kami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego 

to wynika? Co pcha człowieka do takiej 
rozpaczliwej i tragicznej decyzji? Warto 
chyba się nad tym zastanowić.

Taki jest człowiek: chce, by jego wola li-
czyła się najbardziej, chce być panem samego 
siebie. Czy my jesteśmy lepsi? Każdy sam 
musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli 
potrafimy odpowiedzieć szczerze, mamy 
otwartą drogę do przebaczenia i wiary; jeśli 
uniesiemy się pychą i buntem, dołączymy do 
nazaretańczyków i tych spod krzyża.

A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. 
Czeka na każdego z nas, aż zrozumiemy 
i zechcemy Go z zaufaniem przyjąć. Czy 
przyjmiemy?

Ks. Mariusz Pohl

Jezus odrzucony w Nazarecie
(Łk 4,21-30)

W roku 2012 przyjęliśmy i przekazaliśmy 
rodzinom potrzebującym:

6 kompletów mebli pokojowych
14 lodówek
10 telewizorów
2 pralki
5 foteli rozkładanych

Zaopatrzyliśmy 68 rodzin w odzież uży-
waną, buty, radia, zabawki, książki, długopisy 
i teczki szkolne.

W ramach unijnego programu pomocy 
żywnościowej PEAD wydaliśmy ok. 17 ton 
produktów spożywczych dla ok. 200 rodzin 
(tj, ok. 600 osób) z terenu obu obornickich 
parafii (miasto i wioski). 

Pomogliśmy kilkunastu rodzinom spoza 
parafii, które na swoim terenie nie otrzy-

III Powiatowa Konferencja „Internet 
nie musi zagrażać. Bezpieczeństwo dzieci 
w Internecie to nie jest problem technicz-
ny, ale wychowawczy”

Fundacja „Żaczek” na rzecz Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Obornikach Śląskich serdecznie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
udziału w konferencji pt. „Gry komputerowe 
i wirtualne światy”, która odbędzie się 5 marca 
2013 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Obornikach Śląskich

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Dodatkowe informacje dostępne są u or-

ganizatorów konferencji pod adresem ma-
ilowym: sp2oborniki@o2.pl lub pod nr tel. 
71 310 21 56.

Tak brzmiał tytuł konkursu plastycznego 
dla dzieci zorganizowanego w grudniu 

2012 w parafii NSPJ. Laureatami zostały 
następujące dzieci:

– w kategorii maluchów – Szymon Grech,
– klasy I – Gracjan Garbacz,
– klasy I–II – Klaudia Kindrat,
– klasy IV–V – Hanna Tracz.

mują pomocy żywnościowej. W lutym 2013 
planujemy zbiórkę odzieży używanej i drob-
nego sprzętu AGD. Odzież będzie odbierana 
sprzed posesji. Informacja o terminie odbioru 
będzie podana na ulotkach.

PoDzIęKowanIa
Serdecznie dziękujemy za znaczne wspar-

cie finansowe firmie Interchemol, której 
prezesem jest pani Magdalena Razik.

Bardzo dziękujemy panu andrzejowi 
Pałce za doskonałą współpracę przy trans-
portach produktów spożywczych.

opracowali:  
Kazimierz Wróbel, Anna Giermek

Internet 
nIe musI zagrażać

informacje Parafialnego  
zespołu caritas

fot. Barbara Wrzesińska

Mój święty  
patron

Nagrody zostały wręczone 20 stycznia 
w czasie IV Międzypokoleniowego Koncertu 
Kolęd i Pastorałek. Wszystkie prace można 
oglądać na specjalnej tablicy wystawionej 
przy ołtarzu MB w kościele NSPJ.
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Opłatek akcji katolickiej
Dnia 12 stycznia 2013 r. odbyło się doroczne 
spotkanie opłatkowe organizowane przez 
Akcję Katolicką. 

Rozpoczęło się Mszą świętą w kościele 
NSPJ, po której uczestnicy udali się do SP 
nr 2, gdzie przygotowany był poczęstunek 
(w tym roku – pyszny bigos!).

Na spotkaniu wystąpiły dzieci ze SP nr 2 
z jasełkami oraz Chór Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z pięknym koncertem kolęd. 

W trakcie spotkania złożono podzięko-
wania byłej prezes AK Czesławie Wróbel za 
wieloletnie zaangażowanie w życie parafii 
(podziękowania składał ks. Marian Biskup, 

przedstawiciel Zarządu Diecezjalnego AK 
z Wrocławia, obecny prezes AK w Oborni-
kach Śląskich Robert Wrzesiński, ks. pro-
boszcz Maciej Chwarścianek oraz burmistrz 
Sławomir Błażewski).

Z inicjatywy Rady Parafialnej zostało 
zorganizowane po raz pierwszy wspólne 
spotkanie opłatkowe wszystkich grup apo-
stolsko-modlitewnych działających przy 
parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
Padewskiego. 

Rozpoczęło się wszystko mszą św. o godz. 
17.00 w kościele parafialnym. Po mszy wszy-
scy udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 
3. W sali gimnastycznej rozpoczęliśmy od 
modlitwy i składania sobie życzeń łamiąc 
się opłatkiem. Zgromadziło się nas ponad 
100 osób. Wielu nie mogło przyjść z powodu 
zimna i choroby. Świąteczny nastrój ubogacił 
koncert kolęd w wykonaniu naszej scholki 

dziecięcej. Swoją obecnością zaszczycił nas 
pan burmistrz Sławomir Błażewski. 

W tym miejscu pragnę wyrazić słowa 
podziękowania Radzie Parafialnej z panem 
przewodniczącym Zbigniewem Małkie-
wiczem na czele, za podjęcie tak pięknej 
inicjatywy. Dziękuję wszystkim grupom 
apostolsko – modlitewnym za ich obecność. 
Szczególne podziękowanie kieruję na ręce 
p. Dyrektor Krystyny Haładaj dla całej 
Dyrekcji i personelu Szkoły Podstawowej 
nr 3 za udostępnienie i przygotowanie sali. 
Wszystkim, którzy przygotowali poczęstu-
nek. Wszystkim za obecność. Bóg zapłać. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

Jasełka
W niedzielę 6 stycznia 2013 po Mszy 

św. o godz. 12.30 w kościele JTiAP dzie-
ci ze szkoły Podstawowej nr 3 wykonały 
Jasełka.

SpOtkanie OpłatkOwe grUp parafialnych

Szopki 2012 w obornickich parafiach

S p o t k a n i e 
w radości trwało 
do godzin popo-
łudniowych. 

Dz ięk ujemy 
SP nr 2 za życz-
liwość i udostęp-
nienie sali.
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Jeśli chcesz... 
Rozważania na Rok wiary – cz. 5

Duchowe drogowskazy ojca 
Franciszka Jordana (cz.3)
Dzięki niej można 
wszystko zdobyć...

Gdyby usłyszano, że ktoś odkrył jakąś 
rzecz, dzięki której można wszystko zdo-
być, jakżeż starano by się ją posiąść? Ileż 
by dano, żeby to szczęście osiągnąć? A my 
to szczęście mamy. Sam Bóg nam je dał: 
Jest to modlitwa. O, gdybyśmy wiedzieli, 
co możemy osiągnąć przez modlitwę! Sam 
Bóg nam to pokaże w dzień sądu. 

Bóg zapraszając człowieka do wiary dzia-
ła zawsze z wielkim szacunkiem dla jego 
ludzkiej godności. Szacunek ten wyraża się 
między innymi w respekcie dla jego wolno-
ści. Bóg, który wzywa do wiary, nie zmusza 
jednak nikogo do jej praktykowania. Stąd 
też podstawowa zasada chrześcijańskiego 
spojrzenia na wiarę: człowiek powinien do-
browolnie odpowiedzieć Bogu wiarą i nikogo 
wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia 
wiary przymuszać.

„Oto stoję u drzwi i kołaczę…”
Takie przekonanie wypływa 

ze spojrzenia na Osobę Jezusa 
Chrystusa. On z jednej strony 
ciągle wzywał do wiary i na-
wrócenia, ale z drugiej nikogo 
do tego nie zmuszał, nie uży-
wał podstępów. Wezwanie do 
wiary było w ustach Jezusa 
wielkim apelem do wolności 
tych, którym wskazywał sze-
rokie horyzonty, jakie otwierają się przed 
wierzącymi. Znamiennym tego wyrazem 
jest tekst z Apokalipsy św. Jana (3,20): „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój 
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego…” Te 
biblijne „drzwi” to obraz ludzkiego życia. 
Bóg staje przed nimi i puka. Chce wejść do 
środka, ale nie wbrew woli gospodarza. Nie 
wyłamuje tych drzwi jak złodziej, nie używa 
siły i podstępu, ale czeka na wolną decyzję 
każdego z nas. 

Jak bardzo Jezus Chrystus szanował 
wolność tych, których do wiary zapraszał, 
świadczy choćby powracające jak refren 
w Jego ustach, przyjmujące różną formę 

zawołanie „Jeśli chcesz…”. Tym, których 
powołał, przypominał jednocześnie, że droga 
którą mają iść, jest trudna i wpisany jest w nią 
także wymiar krzyża. Jeśli na nią wchodzą, 
to niech czynią to świadomie i w pełnej 
wolności: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie swój 
krzyż i mnie naśladuje (Mt 16,24). Jeśli ich 
zachęcał do modlitwy i wskazywał na jej 
wartość, to podkreślał, że nie wolno jej trak-
tować jak służby niewolnika, który oddaje 
pod przymusem swemu panu daninę, lecz 

jako akt podejmowany w wolno-
ści i hojności serca. „Ty zaś, gdy 
chcesz się modlić, wejdź do swej 
izdebki, zamknij drzwi i módl 
się” (Mt 6,6).

„Czy i wy chcecie odejść?”
Szacunek dla wolności na 

drodze wiary widać wyraź-
nie w wydarzeniu opisanym 

w szóstym rozdziale Ewan-
gelii według św. Jana. Jezus głosił swoim 
słuchaczom naukę o tym, że podaruje im 
swoje ciało i swoją krew jako pokarm na 
życie wieczne. Wielu z Jego uczniów słysząc 
te słowa stwierdzało: „Trudna jest ta mowa. 
Któż jej może słuchać?” Ostatecznie, jak 
zapisał ewangelista, odtąd wielu uczniów 
Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Jezus 
stracił znaczne grono tych, którzy przecież 
za nim poszli. Pozwolił im jednak odejść, nie 
przymuszał, nie odwoływał tej trudnej, ale 
prawdziwej nauki. Być może kiedyś później 
do Niego wrócili, być może po zmartwych-
wstaniu pojęli te tajemnicze słowa. Tego nie 
wiemy, ale widzimy Jezusa, który szanuje ich 

wolny wybór. Jeszcze radykalniej ta prawda 
wybrzmiewa w pytaniu, które postawił póź-
niej dwunastu swoim najbliższym uczniom, 
apostołom: „Czy i wy chcecie odejść?”. Był 
także na to gotowy. Wolał, żeby odeszli niż 
żeby szli za Nim pod przymusem. Oni nie 
odeszli, bo odkryli w Jego nauce piękno 
i wartość, która ich pociągała. Daje temu 
wyraz św. Piotr w słowach pełnych wiary 
i osobistego wewnętrznego przekonania: 
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa 
życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i po-
znali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68-69).

„Co chcesz czynić, czyń prędzej”
W historii Judasza widać chyba najdo-

bitniej wielki szacunek Jezusa dla wolności 
człowieka na drodze wiary i jednocześnie 
wielką miłość, także wtedy kiedy ten czło-
wiek mówi Bogu „nie”. Jezus wiedząc, że 
Judasz chce od Niego odejść, wydać swego 
Mistrza, nie zatrzymuje go jednak. Pozwala 
mu odejść swoją drogą. W wieczerniku, gdy 
zdrajca wszystko sobie już zaplanował, powie 
jedynie do niego z wielkim smutkiem: „Co 
chcesz czynić, czyń prędzej” (J 13,27). Nie-
przenikniona jest dla nas tajemnica ludzkiej 
wolności, która pozwala człowiekowi powie-
dzieć Bogu „nie”. Ale nawet ten niszczący 
judaszowy sposób wykorzystania wolności, 
nie przekreśla człowieka w oczach Boga. Do 
tego samego Judasza, gdy przyjdzie z opraw-
cami do Ogrójca, aby pojmać swego mistrza, 
Jezus skieruje wymowne i prawdziwe słowa: 
„Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). 
To zapewnienie o trwającej ze strony Jezusa 
przyjaźni, pojawiające się wobec tego, który 
odrzuca ten dar, jest wielkim pokrzepieniem 
i przypomnieniem, że żadna droga do Boga 
nie jest nigdy ostatecznie zamknięta. Może 
być zamykana ze strony człowieka, ale nie 
ze strony Boga.

Ks. Roman Słupek SDS

Modlitwa o beatyfikację  
ojca Franciszka Jordana,  
założyciela salwatorianów

Jezu, Zbawicielu świata,  
który udzieliłeś swojemu słudze 

Franciszkowi daru głębokiej  
i żywej wiary,  

niezachwianej nadziei  
i heroicznej miłości Boga  

i bliźniego oraz wielkiej gorliwości 
o zbawienie dusz,  

prosimy Cię,  
wsław go tu na ziemi  

chwałą błogosławionych,  
a za jego wstawiennictwem  

udziel nam łaski,  
o którą Cię pokornie prosimy.  

Który żyjesz i królujesz  
na wieki wieków. 

Amen.
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Koncertem kolęd rozpoczęło się spotkanie 
noworoczne w obornickim SUTW. Uczest-

nicy spotkania wysłuchali wielu utworów wyko-
nanych przez członków chóru uniwersyteckiego 
„Atena”, pod kierunkiem pani Ewy Skubisz. 
Wszystkich zachwyciły kolędy i pastorałki: 
„Wigilia”, „Hej, w dzień Narodzenia”, „A to 
komu”, „Bracia, patrzcie jeno”, „Jezusek czu-
wa”, „Adeste fideles” oraz „Cicha noc.” Wiele 
słuchaczy i zaproszonych gości włączyło się do 
śpiewających chórzystów. Pięknie ustrojona sala 
OOK, świąteczne nakrycia na stołach ze smacz-
nym, domowym ciastem, napojami i owocami 
oraz zapalone świece stworzyły niepowtarzalny 
nastrój. Po występie głos zabrali przybyli goście, 
którzy złożyli noworoczne życzenia. Najpierw 
kilka ciepłych słów powiedziała dyrektor Biu-
ra Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii 
Geringer de Oedenberg we Wrocławiu pani 
Zofia Ulatowska-Rybaj. Zachęciła do udziału 
w konkursach organizowanych przez biuro 
europoselskie, a także do zapoznania się z biule-
tynem „Nasz głos w Europie”, który przywiozła 
w wielu egzemplarzach i wręczyła słuchaczom. 
Z panią dyrektor przyjechała też jej zastępczyni 
pani Czesława Konarska. 

Następnie życzenia złożył wiceburmistrz 
Obornik Śl., pan Karol Kos, który serdecznie 
podziękował za zaproszenie na uroczystość 
i życzył dużo zdrowia, życzliwości, uśmiechu, 
dużo wiary oraz nadziei w wykonywaniu 
wszelkich zadań i obowiązków codziennych, 
miłości i błogosławieństwa Bożego do tych 
czynności. Życzył też spełnienia celów i marzeń 
małych a także tych dużych i żeby ten Nowy 
Rok był rokiem udanym oraz szczęśliwym. Od 
siebie i od swojej załogi życzenia przekazała 
dyrektor OOK, pani Halina Muszak: „Zdrowia, 
spełnienia marzeń, tych, które są pod naszym 
serduszkiem, a także tych zawodowych, małych 

i dużych. Kochajmy się porozumiewajmy się, 
bądźmy dla siebie życzliwi i uśmiechnięci, 
wtedy niemożliwe staje się możliwe.” Zaprosiła 
wszystkich na imprezy z okazji grania „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy” na 13.01.2013 r. 
oraz na młodzieżowy Koncert Noworoczny 
w sobotę, 19.01.2013 r. Zapowiedziała też wy-

Noworoczne spotkanie  
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Atena”

Oborniki Śl. – 10 stycznia 2013

ogromną wiedzą o muzyce i pięknym, niespo-
tykanym głosem. Parę zdań wprowadzających 
wygłosił ks. Rafał- Masarczyk - członek Rady 
Naukowej w SUTW. Powiedział, że wykład 
naszego gościa będzie dotyczył innego rodzaju 
muzyki, przeżywającego obecnie renesans, 
posiadającego wielką wartość religijną i mu-
zyczną - mianowicie chorału gregoriańskiego. 
O tych wielkich i ważnych sprawach opowiadał 
później szczegółowo ks. dr Zdzisław Madej. 

Spotkanie we wspólnocie uniwersyteckiej 
prowadziła tym razem pani Krystyna Lisiak. 
Prezes Irena Małkiewicz była nieobecna fi-
zycznie (ale wspierała nas wszystkich duchem), 
ponieważ przebywała w Warszawie. Wiele osób 
było na badaniach lekarskich w Trzebnicy. 

Kilkanaście osób zachorowało na grypę. Mimo 
wszystko frekwencja była dość duża. Świątecz-
ną oprawę dekoracyjną i kulinarną przygotowała 
Sekcja Wzajemnej Pomocy pod kierunkiem 
pani Marii Sobków. Wiele słuchaczek wykonało 
różnorodne ciasta, które smakowały wybornie. 
Należą się szczególne podziękowania tym 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacji tej noworocznej uroczystości. Spra-
wy kulturalno-oświatowe omówiła pani Maria 
Pałka. O sprawach organizacyjnych dotyczą-
cych wykonania bieżących zadań powiedziała 
prowadząca uroczystość, pani Krystyna Lisiak – 
członek Zarządu SUTW. Przebieg uroczystości 
nagrała, zdjęcia wykonała i zapisała 

Krystyna Wiśniewska

Brygida Grysiak, 
wybrałam życie. 
aborcja to nie jest 
powód do dumy, 
Wydawnictwo 
Znak, Kraków 
2012, s. 173.

Krystyna zaniosła swoją córeczkę do okna 
życia. Wiedziała, że samą miłością nie 

wykarmi pięciorga dzieci. Ale nie mogła 
znieść myśli, że jej mała Ania nie będzie zna-
ła swojej prawdziwej rodziny. Ania wróciła 
do domu. Daria była prostytutką. Nie wie, 
który klient jest ojcem jej córki. Przypad-
kową ciążę miały rozwiązać tabletki wcze-
snoporonne. Nie zadziałały. Daria została 
matką. Dziś mówi, że jest szczęśliwa. Kiedy 
Jola była w ciąży, lekarze powiedzieli, że jej 
córka umrze wkrótce po porodzie. Mimo to 
postanowiła, że dziecko przyjdzie na świat. 
Czy żałuje, że nie przerwała ciąży? „Żałuję 

tylko jednego. Że nie modliłam się o cud”.
„Wybrałam życie” to zbiór niezwykłych 

reportaży autorstwa Brygidy Grysiak, znanej 
dziennikarki telewizyjnej. Ich bohaterkami 
są kobiety – wykształcone i takie, które 
skończyły tylko podstawówkę, spełnione 
zawodowo i bezrobotne, szczęśliwe i po-
łamane przez życie. Łączy je jedno: mimo 
niezliczonych trudności zdecydowały, że 
urodzą swoje dzieci. Heroizm czy zwykłe 
poczucie przyzwoitości? Życie nie zawsze 
jest fair, mówią, ale zawsze jest jakieś 
wyjście. Bohaterki tej książki w sytuacjach 
ekstremalnie trudnych powiedziały swojemu 
dziecku „tak” i zaprosiły je do życia. Z mi-
łości, która jest silniejsza niż strach, bieda 
i ból rozstania. Każda z tych kobiet wzięła 
odpowiedzialność. Za dziecko, które nosiła 
w sobie. Nieplanowane, czasami niechciane, 
czasami chore. Wzięła odpowiedzialność. 
Z miłości. Ale też w poczuciu zwykłej ludz-
kiej przyzwoitości.

Klub dobrej książki

stęp chóru „Atena” podczas różnych spotkań 
z sercem, dla dzieci i seniorów. Jak zwykle 
podziękowała za współpracę i życzyła samych 
radosnych dni w całym 2013 roku.

Z kolei głos zabrał ksiądz Rafał Masarczyk, 
który życzył Bożego błogosławieństwa. Dodał, 
że na Śląsku się mówi tak: „Że bez Boga ani 
do proga.” Zatem to błogosławieństwo jest nam 
szczególnie potrzebne. Życzył też szczęścia i to 
dużego, ale nie takiego jak na Titanicu: „Mieli 
pieniądze, mieli zdrowie, ale nie mieli szczę-
ścia.” Po wstępnym słowie ksiądz poprowadził 
ceremonię dzielenia się opłatkiem. Wszyscy 
śpiewali kolędy, modlili się i składali sobie 
życzenia. Były one pełne radości, wzajemnej 
życzliwości płynącej prosto z serca. 

O godzinie 12.00 przyjechał z Wrocławia 
ks. dr Zdzisław Madej (z przygotowanym dla 
nas wykładem). Wszyscy przywitali go gorą-
co i serdecznie, bowiem kilka razy gościł już 
w naszych progach, ujmując wszystkich swą 
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Urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowro-
cławiu. Lata dziecięce i młodość spędził 

w miejscowości Rycerzewo k. Inowrocławia. 
Podczas okupacji pracował przymusowo 
w niemieckim gospodarstwie rolnym. Ukoń-
czył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. 
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1950 r. 
wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w bazylice 
prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk biskupa Fran-
ciszka Jedwabskiego. Pracował jako kapelan 
sióstr dominikanek w Mielżynie, przy zakła-
dzie dla dzieci nieuleczalnie chorych, równo-
cześnie poświęcając się pracy wychowawczej 
i nauczaniu religii w szkole w Ruchocinku 
i w domu dla nieletnich przestępców w Wit-
kowie, a następnie jako kapelan sióstr Sacré 
Coeur w Polskiej Wsi, jako wikariusz i prefekt 
w liceum pedagogicznym w Wągrowcu, a póź-
niej jako wikariusz w Miasteczku Krajeńskim.

W l. 1958-1964 odbył studia specjalistyczne 
z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego 
na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie, uzyskując doktorat obojga praw. 
Ukończył także kurs specjalistyczny w Pa-
pieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, m.in. 
stylistyki łacińskiej, oraz Studium Admini-
stracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru 
i Studium Rotalne, uzyskując tytuł adwokata 
Roty Rzymskiej.

Po powrocie do Polski pełnił funkcję sekre-
tarza w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii 
Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale 
Metropolitalnym. W l. 1967-1979 pracował 
w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, 
jako referent i jednocześnie kapelan i sekretarz 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym okre-
sie służył pomocą duszpasterską w kościele 

św. Marcina i w ośrodku duszpasterstwa aka-
demickiego przy kościele św. Anny, był także 
duszpasterzem warszawskich prawników. 
W l. 1972–1979 prowadził zajęcia z prawa 
rzymskiego, a później ćwiczenia z prawa mał-
żeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

4 marca 1979 r. został mianowany biskupem 
ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia 
biskupie przyjął w bazylice prymasowskiej 
w Gnieźnie, 21 kwietnia 1979 r., z rąk kardynała 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa 
metropolity krakowskiego Franciszka Machar-
skiego i biskupa Jana Obłąka, sufragana war-
mińskiego. W Episkopacie Polski pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji „Iustitia et Pax”.

7 lipca 1981 r. mianowany arcybiskupem 
metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, 
Prymasem Polski. Jako Prymas Polski został 
także opiekunem duszpasterstwa Polonii za-
granicznej i ordynariuszem na terenie Polski 
dla Kościołów obrządku grekokatolickiego 
i ormiańskiego. 2 lutego 1983 r. otrzymał god-
ność kardynalską.

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, 
w marcu 1992 r., pozostał arcybiskupem me-
tropolitą warszawskim, zachowując godność 
Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. 
Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych 
obrządku wschodniego żyjących w Polsce i nie 
mających własnego ordynariusza. W l. 1981-
2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Stałej i Konferencji Episkopatu Polski. Był 
także przewodniczącym II Synodu Plenarnego 
w Polsce. Był członkiem watykańskiej Kongre-
gacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej 
Rady ds. Kultury i Najwyższego Trybunału 
Sygnatury Apostolskiej.

Posiadał godność Baliwa Wielkiego Krzyża 
Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego oraz 

Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego 
Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozoli-
mie. Był doktorem honoris causa 10 wyższych 
uczelni w kraju i zagranicą, m.in. Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, University of Santo Tomas w Manili, 
Università degli Studi di Bari, Loyola Univer-
sity of Chicago, oraz honorowym obywatelem 
wielu miast, m.in. Warszawy, Inowrocławia, 
Mogilna, Żnina, Miechowa, Łowicza, Castel 
Sant̀ Elia i Codroipo. W 2000 r. otrzymał Poko-
jową Nagrodę im. Giorgia La Piry, w uznaniu 
dla postawy w czasie stanu wojennego w Pol-
sce, a w 2003 r. Statuetkę „Złotego Hipolita” 
i Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Orga-
nicznej”, przyznane przez Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego.

Jako duchowy opiekun polskiej emigracji 
odwiedzał wielokrotnie środowiska polonijne 
na wszystkich kontynentach. W swoim dorob-
ku posiada ponad 100 artykułów z dziedziny 
teologii, historii teologii, prawa kanonicznego 
i ponad 50 książek, w większości dokumen-
tujących jego posługę pasterską i działalność 
kaznodziejską.

6 grudnia 2006 r. Ojciec św. Benedykt XVI 
przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa 
metropolity warszawskiego, złożoną w związ-
ku z osiągnięciem wieku emerytalnego, 
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. 
7 stycznia 2007 r., po rezygnacji abpa Stanisła-
wa Wielgusa z urzędu arcybiskupa metropolity 
warszawskiego, Ojciec św. Benedykt XVI 
powierzył mu pełnienie funkcji administratora 
apostolskiego archidiecezji warszawskiej, aż 
do 1.04.2007 r., tzn. do ingresu następcy – abp. 
Kazimierza Nycza. Jako emeryt zamieszkał 
w Domu Prymasa w Wilanowie przy ul. Ko-
legiackiej 1.

9 czerwca 2007 zrezygnował z funkcji ordy-
nariusza wiernych obrządków: ormiańskiego 
i bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, przeka-
zując funkcję abp. Kazimierzowi Nyczowi i bp. 
Zbigniewowi Kiernikowskiemu.

18 grudnia 2009 ukończył 80 lat. Tego 
samego dnia zgodnie z decyzją papieża Bene-
dykta XVI zakończył 28-letnią posługę jako 
urzędujący prymas Polski. Jego następcą został 
abp Henryk Muszyński. Od tej chwili tytuł 
prymasa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy 
biskupiej, z którą jest historycznie związany.

Zmarł 23 stycznia 2013 r. w szpitalu w War-
szawie. Miał 83 lata.

Tyle oficjalny życiorys. My zapamiętamy 
księdza Prymasa jako biskupa, który przejął 
stery polskiego kościoła w bardzo trudnym 
momencie. Został mianowany arcybiskupem 
warszawskim (który wówczas pełnił funkcje 
Prymasa Polski) w lipcu 1981 r. dwa miesiące 
po śmierci swojego wielkiego poprzednika 
zwanego Prymasem Tysiąclecia – Stefana 
kardynała Wyszyńskiego oraz po zamachu 
na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Już po 
pięciu miesiącach stanął przed jednym z naj-
większych wyzwać swojego życia – w Polsce 
wprowadzono stan wojenny, władza zaczęła 
walkę ze swoim narodem. W owym czasie 
postawa Prymasa była często krytykowana 
jako zbyt uległa komunistycznym władzom. 
Dzisiaj, po wielu latach, gdy opadły emocje, 
większość ówczesnych krytyków z uznaniem 
wypowiada się o roli jaką odegrał kardynał 
Glemp w tamtych latach. Dzisiaj wyraźnie 
widać, że to on miał rację, prowadząc nie tylko 
kościół polski, ale również cały naród w taki 
sposób, aby łagodzić emocje i nie doprowadzić 
do niekontrolowanego wybuchu przeciwko ko-
munistycznym władzom. Jestem przekonany, 
iż z biegiem kolejnych lat jego działania będą 
coraz bardziej doceniane i będzie uznany za 
wybitną postać swoich czasów.

Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach, 
nie tylko teraz, w najbliższym okresie po jego 
śmierci, ale również w następnych latach. Do-
brze zasłużył się Polsce i Kościołowi i teraz 
powinniśmy mu za to podziękować właśnie 
modlitewną pamięcią.

Robert Wrzesiński

Śp. JÓzef Kardynał Glemp
prymas Senior polski
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Niemalże na końcu świata, nieopodal Chin, 
wyłaniają się z Oceanu Spokojnego drobne 
wyspy tworzące nieregularną całość – to 
Republika Filipin. 

Pytanie o sens misji w tym kraju wydaje 
się zasadne, ponieważ religią dominującą jest 
katolicyzm. Zatem dlaczego pracują tu salwa-
torianie z Polski, Niemiec, Ameryki i Indii?

W stolicy, którą jest Manila, oprócz wy-
sokich i bogatych domów można dostrzec 
opuszczone tekturowe baraki, tzw. slumsy. 
Są to miejsca niebezpieczne dla białych ludzi, 
dlatego zawsze lepiej udać się tam w towa-
rzystwie jednego zaufanego mieszkańca. Owe 
dwa światy bogactwa i biedy przenikają się 
niemalże każdego dnia. Mieszkańcy slumsów 
często pracują na zewnątrz: ubrani w eleganc-
kie garnitury czy dobrze skrojone spódnice 
wyruszają do pracy, np. w charakterze nauczy-
cieli lub sprzedawców. 

Filipińczycy są bardzo rodzinni. Pracują, 
oddając zarobione pieniądze na utrzymanie 
całej rodziny, a niektórzy z nich nie żenią 
się, by zapewnić opiekę rodzicom. Jako cie-
kawostkę można dodać, że Filipińczycy mają 
duża wrażliwość na zapachy. Stąd nawet, gdy 
mieszkają w slumsach, do kościoła zawsze idą 
dobrze ubrani, a brak odpowiedniego stroju jest 
często przeszkodą w dotarciu na Eucharystię. 

Kapłanów salwatoriańskich pracujących na 
Filipinach (absolwentów WSD w Bagnie) jest 
czterech. Wszyscy żyją w międzynarodowych 
wspólnotach. Ich praca misyjna polega na 
formacji, czyli wychowywaniu i przygoto-
wywaniu miejscowych do posługi zakonnej 
i kapłańskiej. Z uwagi na to, że Filipiny są 
krajem katolickim, znajduje się tu kolebka 
powołań dla salwatoriańskich misji w Azji 

Wschodniej. Stąd przyszli kapłani udają się do 
pracy m.in. do Wietnamu, Indonezji, Malezji 
czy na Wschodni Timor. 

W ostatnich latach w Manili współbracia 
prowadzą akcję o charakterze edukacyjnym 
i charytatywnym o nazwie „Serce do serca”. 
Przeznaczona jest dla dzieci mieszkających 
w slumsach. Największa liczba uczestników 
akcji wyniosła 5000 dzieci. Było to spotkanie 
zorganizowane na dużej hali, podczas którego 
dzieci otrzymały również paczki. 

W tym kraju edukacja jest darmowa, ale 
państwo nie kontroluje tego, czy dzieci spę-
dzają czas w szkole, czy też pracują, zarabiając 
na utrzymanie rodziny. W związku z tym przy 
naszej misji postawiony został kontener (z pod-
łączonym prądem), w którym trzy miejscowe 
nauczycielki prowadzą zajęcia dla 150 dzieci. 
Tu też otrzymują one ciepły posiłek. 

Opis salwatoriańskich misji w Republice 
Filipin zamyka nasz cykl artykułów „W pięć 
tygodni dookoła świata, a każdy tydzień to 
inny świat”. Od ateistycznej Albanii, przez 
Sanktuarium Maryjne w Brasławiu (Białoruś), 
kulturę potomków Majów (Mexico), aż po 
upalną Afrykę i azjatyckie Filipiny okrążyli-
śmy misyjny salwatoriański świat. Wyszliśmy 
z Bagna, miejscowości w gminie Oborniki 
Śląskie, aby nauczać, udzielać sakramentów 
i dawać świadectwo wiary.

Przez pięć ostatnich miesięcy miałeś okazję 
zobaczyć, Drogi Czytelniku, mały wycinek 
pracy misyjnej. Teraz czas na Ciebie. Jak pisze 
papież Benedykt XVI w orędziu na niedzielę 
misyjną: „wszystkie elementy wielkiej mozaiki 
Kościoła muszą czuć się mocno zobowiązane 
poleceniem Pana, by głosić Ewangelię, tak aby 
Chrystus był zwiastowany wszędzie”.

Dk. Paweł Radziejewski SDS

Filipiny
W pięć tygodni dookoła świata, a każdy tydzień to inny świat

Poradnia Życia Rodzinnego 
(na plebanii)

Data:
Dzień i godzina

Katechezy wspólne w kościele (po 
Mszy św. wieczornej)

Elżbieta Koszykowska I. poniedziałek
11 lutego 2013 r., 18.30

Ks. Proboszcz
Spotkanie organizacyjne
Małżeństwo powołaniem

Miłość małżeńska  
– rozwój i zagrożenia

II. poniedziałek
18 lutego 2013 r., 18.30

Ks. Superior
Sakramentalny charakter małżeń-

stwa
Odpowiedzialne rodzicielstwo – 

naturalne planowanie rodziny
III. poniedziałek

25 lutego 2013 r., 18.30
Ks. Rafał

Wiara fundamentem życia
Normy etyczne życia 

małżeńskiego
IV. poniedziałek

4 marca 2013 r., 18.30
Ks. Michał

Liturgia sakramentu małżeństwa

Dziecko – najcenniejszy dar 
małżeństwa

V. poniedziałek
11 marca 2013 r., 18.00

Ks. Karol
DZIEŃ SKUPIENIA  

Rodzina domowym Kościołem
17.30 – spowiedź
18.00 – Msza św.

– po Mszy św. konferencja
Spotkania indywidualne

z narzeczonymi

Plan kursu przedmałżeńskiego  
– parafia JTiaP 11.02–11.03.2013

Międzypokoleniowy Koncert Kolęd i Pasto-
rałek odbył się 20 stycznia 2013 w kościele 
NSPJ. 

W koncercie udział wzięły osoby repre-
zentujące: Żłobek Miejski w Obornikach 
Śląskich, Publiczne Przedszkole w Pęgowie, 
Publiczne Przedszkole w Obornikach Ślą-
skich, Przedszkole Niepubliczne „Żabka“ 
w Obornikach Śląskich, Szkołę Podstawową 
nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkołę Pod-
stawową w Osolinie, Publiczne Gimnazjum 
w Pęgowie, Studio Piosenki Obornickiego 
Ośrodka Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich. 

Słuchających szczególnie zachwyciły wy-
konania SP Pęgów, Gimnazjum w Pęgowie, 
SP w Osolinie, Studia Piosenki OOK oraz 
chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku (który 

Vi międzypokoleniowy  
koncert kolęd i pastorałek

właśnie przekształca się w chór międzypo-
koleniowy).

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za 
wspaniałą ucztę muzyczną!

Monika Pawlak reprezentowała Studio Piosenki 
Obornickiego Ośrodka Kultury. Fot. Halina Muszak
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We wtorek, 22 stycznia 2013 r., w godz. 15:00–
16:30 w sali posiedzeń (nr 12) Urzędu Miej-
skiego w Obornikach Śląskich odbyło się spo-
tkanie burmistrza Sławomira Błażewskiego  
i radnej Bożeny Magnowskiej oraz kilkorga 
młodzieży z kilkunastoosobową grupą obor-
niczan – dawnych mieszkańców Husiatyna 
i okolic oraz ich potomków. 

Zebranie było zorganizowane w celu za-
sięgnięcia przez władze gminy opinii 

środowiska dawnych kresowiaków na temat 
rozwijania kontaktów i ewentualnych pla-
nów szerszej współpracy Obornik Śląskich 
z Husiatynem. Podstawą do takich zamierzeń 
były odwiedziny przedstawicieli naszej gminy 
w Husiatynie, do których doszło w ramach 
wspólnego – wraz z ekipą TVP Wrocław – 
wyjazdu do kilku miejscowości na Ukrainie  
w dniach 6–10 grudnia 2012 r. [Informowa-
liśmy o tym w poprzednim numerze Naszej 
Parafii z 23 grudnia 2012 r.]. 

Według burmistrza w najbliższym czasie 
współpraca z Husiatynem powinna być reali-
zowana w formie wymian młodzieżowych, 
kontaktów organizacji społecznych, kultural-
nych i sportowych. Pragnieniem burmistrza 
jest, aby te stosunki rozwijały się na podobnych 
zasadach jak z niemiecka miejscowością Re-
hau. Okazjami do spotkań przedstawicieli obu 
ośrodków będą wizyty delegacji husiatyńskiej 
na Dniach Obornik (25–26 V 2013 r.) i delegacji 
obornickiej na Dniach Husiatyna (w końcu 
czerwca 2013 r.). Większe zaangażowanie 
gminy – z powodu trudności finansowych – na 
razie nie jest brane pod uwagę. 

Pani Bożena Magnowska poinformowała 
o planowanych na 2013 rok przedsięwzię-
ciach wpisujących się także we współpracę 
z Husiatynem, a których głównym realiza-
torem będzie młodzież z naszej gminy (stąd 
uzasadniona obecność na spotkaniu czworga 
nastolatków, zaangażowanych w pomoc na-
szym rodakom żyjącym na Wschodzie i w ra-
towanie tamtejszych śladów polskości). Jedną 
z takich inicjatyw będzie całoroczna zbiórka 
pieniędzy na wsparcie i pomoc dla Polaków 
żyjących za wschodnią granicą. Akcję tę 
będą przeprowadzać oborniccy gimnazjaliści 
i licealiści w różnych punktach naszej gminy 
(głównie w większych sklepach i przed kościo-
łami). Pani Magnowska poprosiła zebranych  
o rozpropagowanie idei zbiórki wśród swo-
ich bliskich i znajomych. Innym działaniem 
młodych mieszkańców naszej gminy będzie 
porządkowanie polskiego cmentarza w Husia-
tynie, dokąd wyjazd zaplanowano już na lipiec 
2013 r. w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. Pani Magnowska – pełna 
zapału i energii do wspomagania Polaków na 
Wschodzie i ocalenia pamięci o ich korzeniach 
– wspomniała także o pomyśle zorganizowania 
w naszym ośrodku kultury wystawy pamią-

tek (fotografii, dokumentów, przedmiotów) 
przywiezionych przez ekspatriowane z Kre-
sów rodziny, które po II wojnie światowej 
zamieszkały w Obornikach. Wypożyczeniem, 
opisaniem i ewentualnym zeskanowaniem udo-
stępnionych eksponatów zajęliby się młodzi 
oborniccy wolontariusze. 

W trakcie dyskusji głos m.in. zabrała pani 
Maria Ogonowska (urodzona w Husiatynie, 
od 1945 r. mieszkająca w Obornikach). Powie-
działa o próbach odszukania jednego z trzech 
dzwonów kościoła husiatyńskiego, który został 
w czasie wojny, w 1943 r., ukryty i ocalony 
przed zniszczeniem. Przypomniała, że w ak-
cji ratowania tego dzwonu uczestniczył wraz  
z panami Władysławem Ziółkowskim, Janem 
Strzemeckim i Antonim Gęsiorem jej ojciec – 
Kazimierz Ogonowski. Następnie przekazała 
swoje wrażenia z wyjazdu kilkuosobowej grupy 
oborniczan do Husiatyna i okolic, który odbył 
się we wrześniu 2012 r. Podkreśliła serdeczne 
przyjęcie, z jakim spotkali się na Ukrainie, i to 
także ze strony tamtejszego młodego pokolenia. 
A dziś młodzież ukraińska, gł. mająca polskie 
korzenie, wykazuje chęć nauki języka polskiego, 
bo jego znajomość ułatwia możliwość pracy lub 
studiowania w Polsce. Stąd istnieje zapotrzebo-
wanie na polskie książki. Warto więc byłoby 
zorganizować u nas ich zbiórkę i przekazać je 
potrzebującym za wschodnią granicą. Jedynym 
przykrym wrażeniem, jakiego doznali uczestni-
cy wycieczki, był – co zaznaczyła pani Ogonow-
ska – zasmucający widok kościoła w Husiatynie, 
którego stan wymaga pilnego remontu. 

W rezultacie odbytych podczas spotkania 
rozmów wszyscy zebrani zgodzili się, że na-
leży wykorzystać sprzyjającą atmosferę, dobrą 
wolę i pozytywne nastawienie do wspólnego 
działania ze strony husiatyńskiej i w miarę 
możliwości rozwijać kontakty między oboma 
miastami, angażując do tej współpracy stopnio-
wo coraz więcej osób i lokalnych organizacji, 
podejmując z czasem różnorodne inicjatywy. 

Tekst: Grzegorz Czerkas
Fotografie: Monika Salwirak  

(dział promocji UM w Obornikach Śląskich) 

O kontaktach i planach współpracy
Obornik śląskich z husiatynem

Burmistrz Błażewski i pani Magnowska 
zrelacjonowali przebieg pobytu w Husiatynie  
i efekty rozmów z merem Michajłem Dmi-
t rowiczem Sawczukiem, proboszczem  
ks. Dawidem oraz mieszkańcami miasta. 
Podkreślili, że obornicka delegacja była przyj-
mowana przez wszystkich mile i serdecznie, 
a mer deklarował wolę rozwijania stosunków 
z Obornikami Śląskimi. 

BaBcIe Dla wnUKów

Babcie swe wnuki wychowują,
gdy ich mamy pracują.
Babcie wnuki bardzo kochają,
małym czytają bajki,
chodzą na spacery,
a dorosłe finansowo wspierają.
Niektóre babcie chociaż dzieci
i dorosłe wnuki mają,
to w zakładach opieki przebywają.
Moja babcia mnie wychowywała
– tak zrządził los i wojna
i co było w niej dobre, 
to mi przekazała.
Moja wnuczka, gdy miała 4 lata,
powiedziała mi „babcia 
ma największa miłość świata".
Wszystkim babciom życzę takiej miłości,
niech nam zdrowie służy,
żyjmy sto lat, a nawet dłużej.

Irena Kwiatkowska

KoReSPonDencyJny 

KURS BIBlIJny
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-

num w Krakowie organizuje Koresponden-
cyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest uła-
twienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma 
Świętego. W kursie może brać udział każdy 
zainteresowany Pismem Świętym. Podsta-
wowe informacje o kursie można uzyskać 
na stronie internetowej: www.kursbiblijny.
deon.pl oraz pod podanymi poniżej adresa-
mi e-mailowym oraz pocztowym. Tam też 
można wysyłać zgłoszenia udziału w kursie:

zmarek@jezuici.pl. 
zmarek@ignatianum.edu.pl
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
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ŚRoDa PoPIelcowa 13 lutego 
(post ścisły)

 9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych 
10.45 Msza św. dla dzieci z SP 2 
15.00 Wystawienie Najświętszego 
 Sakramentu i Koronka do Bożego   
 Miłosierdzia  
17.00  Kuraszków – Msza św. z nauką 
 dla dorosłych 
18.30  Msza św. z nauką dla dorosłych 

20.00  Msza św. z nauką dla młodzieży

czwaRTeK 14 lutego

 9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
15.00 Wystawienie Najświętszego 
 Sakramentu i Koronka do Bożego   
 Miłosierdzia  
17.00  Kuraszków – Msza św. z nauką 
 dla dorosłych 
18.30  Msza św. z nauką dla dorosłych

20.00  Nauka dla młodzieży

PIĄTeK 15 lutego

 8.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych
 9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
15.00 Wystawienie Najświętszego 
 Sakramentu i Koronka do Bożego   
 Miłosierdzia 
17.00 Kuraszków – Droga Krzyżowa 
 i nauka dla dorosłych 
 (16.30 spowiedź)
17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci 
18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych
18.30  Msza św. z nauką dla dorosłych

20.00  Droga Krzyżowa dla młodzieży

SoBoTa 16 lutego

10.00  Msza św. dla chorych z udzielaniem  
 sakramentu chorych oraz 
 nabożeństwo z błogosławieństwem  
 lurdzkim

18.30  Msza św. z nauką dla dorosłych

nIeDzIela 17 lutego

 8.00  Msza św. z nauką dla dorosłych
10.00  Msza św. z nauką dla dorosłych
11.15  Kuraszków – Msza św. z nauką 
 dla dorosłych
12.30  Msza św. z nauką dla dzieci 
 i rodziców
17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.30  Msza św. z nauką dla młodzieży

Rekolekcje dla uczniów Szkoły Podst. nr 2 
i Publicznego Gimnazjum według osobnego 
planu.

Spowiedź św. w czasie rekolekcji: 
Przed każdą Mszą św. oraz:
Kuraszków w piątek: 16.30–17.00 
Młodzież w czwartek i piątek: 19.30–20.00 
Dorośli i dzieci w sobotę: 9.00–10.00 i 17.30–
18.30

Ks. Marek Dziewiecki jest kapłanem diecezji ra-
domskiej, ekspertem Ministerstwa Edukacji z zakresu 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Doktorat 
z nauk o wychowaniu uzyskał na Papieskim Uniwersy-
tecie Salezjańskim w Rzymie w 1988. Jest adiunktem 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorem 
kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, 
przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii 
uzależnień. Stały współpracownik kwartalnika eSPe. 
Od 1999 roku ksiądz Dziewiecki pełni funkcję krajowego 
duszpasterza powołań, a od 2003 funkcję wicedyrektora 
Europejskiego Centrum Powołań.

Rekolekcje wielkopostne  
13–17 lutego 2013

Parafia nSPJ – Ks. Marek Dziewiecki

kONkURS DZIECIĄTkA jEZUS  
– III EDyCjA

26 grudnia odbył się III Kon-
kurs Dzieciątka Jezus. Udział 
wzięło 8 wykonawcow (w tym 
1 zespół). 

I miejsce zajął Antoni Chu-
dzik (10 lat), który brawurowo 
zaśpiewał kolędę „Radujtie sia 
wsi ludije”. II miejsce wywal-
czyła Aleksandra Skorupska 
(7 lat) pastorałką „Bosy Pastu-
szek”. II miejsce przypadło Ju-
lii Froemer (9 lat) za pastorałkę 
„O osiołku, który szedł do Be-

fot. W. Leszczynowicz

tlejem” (wykonaną po hiszpańsku). 
Wyróżnienie zdobył zespół 

„Bractwo Leśnych Elfów” za ko-
lędę „A wczora z wieczora".

Ponadto usłyszeliśmy Nicolę 
Skorupską z pastorałką „Skrzy-
pi wóz”, Kasię Leszczynowicz 
śpiewającą „Gdy śliczna panna”, 
Gabrielę Pawlak w kolędzie „Jezus 
malusieńki” oraz Oliwię Pawlak 
z pastorałką „Świeć gwiazdecz-
ko”. 

Dziękujemy małym wykonaw-
com za piękne popołudnie!

Katolickie Stowarzyszenie „Eccelsia” zorga-
nizowało po raz drugi zabawę charytatywną, 
z której uzyskane fundusze przeznaczane są 
na remont naszego kościoła parafialnego przy 
ul. Trzebnickiej 35. 

W tym roku zabawa zorganizowana w Obor-
nickim Ośrodku Kultury zgromadziła 120 
osób. Do tańca przygrywał zespół „Boduchy”. 
Stoły potrawami zapełnił catering restauracji 
„Planeta”. Natomiast smaczne ciasta serwowa-
ła cukiernia „Beza” Zebrano 8000 zł. 

Pragnę podziękować Stowarzyszeniu „Ec-
clesia”, na ręce p. prezesa Henryka Janiaka, 
za tak piękną inicjatywę. Panu Burmistrzowi 
Sławomirowi Błażewskiemu i Pani Dyrektor 
OOK Halinie Muszak, za nieodpłatne udostęp-
nienie sali Ośrodka Kultury. Państwu Elżbiecie 
i Adamowi Kosowskim za ofiarowany czas 
i serce w organizację zabawy. 

Wszystkim za podarowane nagrody i ofiary 
złożone na tak szczytny cel. Wszystkim za 
wszystko Bóg zapłać. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

zabawa charytatywna
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Kronika 
parafialna OgłOSzenia  

parafii nSpJKronika parafii NSPJ
W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2012, 

odprawialiśmy Msze św. tzw. „Pasterki”: w Kurasz-
kowie o godz. 22.00, w Morzęcinie Wlk. o godz. 
22.30, w Domu Pomocy Społecznej o godz. 21.00, 
w kościele parafialnym o godz. 24.00.

W drugi dzień Świąt, 26 grudnia, o godz. 15.00 
odbył się „Konkurs Dzieciątka Jezus”, w którym 
dzieci i młodzież prezentowała kolędy i pastorałki. 
Konkurs poprowadził ks. Ireneusz.

W niedzielę, 30 grudnia, z okazji uroczystości 
Świętej Rodziny podczas wszystkich Mszy św. 
małżonkowie odnawiali swoje przyrzeczenia. Pod-
czas Mszy św. o godz. 10.00 małżonkowie, którzy 
w tym roku obchodzili swoje jubileusze, szczególnie 
25- i 50-lecie małżeństwa, uczynili to w sposób 
uroczysty i otrzymali krzyże. 

W poniedziałek, 31 grudnia, o godz. 18.00, z oka-
zji kończącego się roku, odbyło się nabożeństwo 
dziękczynno-błagalne.

1 stycznia i 1 lutego 2013 były o godz. 18.30 
sprawowane Msze św. w intencji dzieci i rodziców 
z grupy Różańca Rodziców.

Od 2 do 22 stycznia trwały odwiedziny duszpa-
sterskie – kolęda. Pragniemy podziękować za przy-
jęcie księży. Wspólna modlitwa oraz poświęcenie 
mieszkań były prośbą o Boże błogosławieństwo, 
a przeprowadzone rozmowy okazją do lepszego 
poznania i zrozumienia. W tym i poprzednich latach 
w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie przyjęło 
ok. 75% rodzin. Budzą niepokój te rodziny i osoby, 
które już od lat nie utrzymują związku z parafią. 
Wydaje się, że mogą do nich dotrzeć jedynie osoby 
świeckie. Dlatego zachęcamy do żywego świadec-
twa wiary, które będzie zachętą do czynnego włącze-
nia się w życie Kościoła. Dziękujemy także za złożone 
podczas kolędy ofiary. Zgodnie z przepisami diecezji 
i Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów zostają 
one przeznaczone na potrzeby Wrocławskiej Kurii 
Metropolitalnej, Seminarium Duchownego we Wro-
cławiu oraz na potrzeby Zgromadzenia Zakonnego 
i utrzymanie księży pracujących w naszej parafii.

W pierwszą niedzielę miesiąca, 6 stycznia, 
przypadała niedziela adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Również Akcja Katolicka prowadziła 
zbiórkę do puszek na posiłki w szkołach dla dzieci 
z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, 
zebrano 666,31 zł. W styczniu 2013 r. z dożywiania 
skorzystało 40 dzieci. Serdecznie dziękujemy za 
ofiary i pomoc na rzecz dzieci.

W czwartek, 10 stycznia, sprawowana była Msza 
św. w intencjach Akcji Katolickiej.

Ofiary składane na tacę w niedzielę, 13 stycznia, 
przeznaczone na cele inwestycyjne w naszej parafii, 
wyniosły 4600 zł. Dziękujemy za złożone ofiary. 

W sobotę, 14 stycznia, w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie opłatkowe 
zorganizowane przez Akcję Katolicką dla swoich 
członków, sympatyków, sponsorów oraz wszystkich 
grup apostolsko-modlitewnych parafii. Spotkanie 
było jednocześnie diecezjalnym dniem skupienia 
Akcji Katolickiej. Poprzedziła je adoracja Najświęt-
szego Sakramentu o godz. 11.30 i Msza św., której 
przewodniczył ks. dr Marian Biskup, diecezjalny 
asystent Akcji Katolickiej. Podczas spotkania po-
dziękowano uroczyście pani Czesławie Wróbel za 
wieloletnią działalność jako prezes Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej w Obornikach Śl.

W piątek, 18 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, 20 stycznia, o godz. 15.30 odbył 
się międzypokoleniowy koncert kolęd i pastorałek 
zatytułowany „Pokłon oddawajmy”. Wykonawcami 
były chóry i soliści, dzieci, młodzież i dorośli repre-
zentujący różne środowiska naszej parafii i gminy. 
Podczas koncertu miało miejsce rozstrzygnięcie 
i nagrodzenie uczestników konkursu plastyczne-
go „Mój Święty Patron”, zorganizowanego przez 
Radę Parafialną dla dzieci ze szkoły podstawowej 
i młodszych.

W czwartek, 31 stycznia, o godz. 19.15 w Domu 
Katolickim, w ramach „Wieczorów Nikodema”, 
odbyła się katecheza dorosłych. Temat katechezy: 
„Jezus z Nazaretu – legenda z przeszłości czy 
prawdziwa historia?”. Katechezę poprowadził ks. 
Roman Słupek SDS. 

W pierwszy piątek miesiąca, 1 lutego, o godz. 
16.30 odbyła się spowiedź dla dzieci, a o 17.00 
nabożeństwo pierwszopiątkowe.

W sobotę, 2 lutego, w Święto Ofiarowania 
Pańskiego, nazywane także Świętem Matki Bożej 
Gromnicznej, obchodziliśmy w Kościele Świato-
wy Dzień Życia Konsekrowanego. Podczas Mszy 
zostały poświęcone gromnice. Ofiarami składa-
nymi w tym dniu na tacę wspieraliśmy klasztory 
kontemplacyjne.

W sobotę, 2 lutego, kapłani odwiedzili chorych 
z posługą sakramentalną.

Świece wigilijne

Sprzedaż świec wigilijnych w ramach akcji Cari-
tas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” przyniosła 
dochód w wysokości 2180 zł. 1680 zł zostało prze-
kazane Caritas Archidiecezji Wrocławskiej a 500 zł 
parafialnemu zespołowi Caritas.

Podziękowania dla InterMarche

Caritas Międzyparafialna dziękuje sklepowi Inter-
Marche za przekazane środki finansowe, które będą 
przeznaczone na cele charytatywne.

Statystyki parafialne

W minionym, 2012 roku w parafii NSPJ związek 
sakramentalny zwarło 16 par, ochrzczonych zo-
stało 40 dzieci, do I Komunii przystąpiło 31 dzieci, 
bierzmowanie przyjęły 33 osoby, odeszło do Pana 
80 parafian. O naszych zmarłych pamiętajmy w co-
dziennych modlitwach. Z ważniejszych wydarzeń: 
w wielkim poście przeżywaliśmy rekolekcje ewan-
gelizacyjne, jesienią seminarium odnowy wiary, 
w grudniu rekolekcje adwentowe, który były jedno-
cześnie odnowieniem misji parafialnych; ponadto 
uroczystości związane z udzielaniem sakramentów, 
odpust parafialny i festyn. 

Inwestycje parafialne

Z ważniejszych inwestycji ubiegłego roku dla 
kościoła: odnowiono zakrystię; wyposażono w no-
wozakupione dodatkowe ławki, wyświetlacz tek-
stów i świecznik wotywny; zmodernizowano jeden 
konfesjonał; zakupiono nowe figury do żłóbka 
i pojemnik na wodę święconą. Z pomocą dzieci 
pierwszokomunijnych i Akcji Katolickiej zakupiono 
nowe tuby głośnikowe dla obsługi pielgrzymek. 
W plebanii dokończono izolację i drenaż budynku 
i wyremontowano kolejne mieszkanie. Na cmentarzu 
zakończony został remont frontowej części muru. 

Wydarzenia w 2013

W nowym roku, oprócz corocznych wydarzeń, 
czekają nas: w lutym wizytacja kanoniczna ks. 
arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego oraz reko-

lekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Marek 
Dziewiecki, kapłan diecezji radomskiej, znany z licz-
nych publikacji, zwłaszcza dla młodzieży. 4 grudnia 
będziemy w naszej parafii przeżywali z okazji Roku 
Wiary peregrynację Krzyża Wielkopiątkowego bł. 
Jana Pawła II. 

Sprawy gospodarcze

Trwają rozmowy na temat przeznaczenia gruntu 
parafii za cmentarzem. Niestety plany projektu 
wydajniejszego ogrzewania kościoła spowolniły się 
z powodu różnych przeciwności. Obecnie posiada-
my wstępną zgodę urzędu konserwatorskiego na 
przedstawioną propozycję ogrzewania. Jednakże 
warunkiem dalszych rozmów jest przeprowadzenie 
osuszenia kościoła. Obecnie jest przygotowywany 
projekt osuszania i rewitalizacji otoczenia kościoła 
oraz ogrzewania. Na te cele parafia posiada na koncie 
zabezpieczone 75 tys. zł.

Spotkanie dla rodziców  
dzieci pierwszokomunijnych

W niedzielę, 10 lutego, o godz. 12.30 sprawo-
wana będzie Msza św. i odbędzie się spotkanie dla 
rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej 
Komunii św. Podczas Mszy dzieci otrzymają po-
święcone świece.

Wieczory Nikodema

Od stycznia zostały wznowione katechezy 
dorosłych zatytułowane „Wieczory Nikodema”. Za-
praszamy na nie wszystkich, którzy pragną bardziej 
poznawać swoją wiarę. Katecheza jest skierowana 
również do tych osób, które z różnych powodów 
nie mogły lub nie mogą uczestniczyć w katechezie 
szkolnej oraz do dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze 
sakramentu bierzmowania, a chcieliby przygotować 
się do niego. Kolejne spotkanie odbędzie się w ostat-
nim tygodniu lutego.

Nabożeństwa w Wielkim Poście:

Gorzkie Żale w niedziele:
– godz. 17.30

Droga Krzyżowa w piątki (z wyjątkiem rekolekcji): 
– dla dorosłych 11.00 i 18.00 
– dla dzieci 17.00

Strona parafii NSPJ

www.parafiaoborniki.sds.pl 



2322

Kronika 
parafialna 

OgłOSzenia  
parafii JtiaP

Kronika parafii JTiAP

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, w go-
dzinach 8.00 – 10.00 była okazja do skorzystania 
z sakramentu spowiedzi św.

25 grudnia – Uroczystą Pasterką o północy 
pod przewodnictwem ks. proboszcza Jacka 
Wawrzyniaka SDS rozpoczęliśmy obchody Świąt 
Bożego Narodzenia. Na wioskach w Golędzinowie 
i Kowalach Pasterka była sprawowana o godz. 
22.00. 

31 grudnia w ostatni dzień Starego Roku, 
podziękowaliśmy Bogu na wspólnym nabożeń-
stwie za miniony czas i błagaliśmy Go o dalsze 
błogosławieństwo i opiekę nad nami, naszymi 
rodzinami, naszą Parafią i naszą Ojczyzną. 
Uroczyste nabożeństwo na zakończenie Starego 
Roku z wystawieniem Najśw. Sakramentu i od-
śpiewaniem Te Deum laudamus oraz wspólną 
modlitwą dziękczynną, błagalną i przebłagalną 
odbyło się o godz. 17.30, pół godziny przed Mszą 
św. wieczorną.

2 stycznia rozpoczęliśmy odwiedziny dusz-
pasterskie, zwane Kolędą. Zakończyliśmy ją 26 
stycznia. Odwiedziliśmy 80 % rodzin w naszej 
parafii. Kolęda to czas, kiedy księża pozna-
ją środowisko, w którym pracują, wiernych, 
którym służą i do których głoszą słowo Boże. 
Poznają również duchowe i materialne oblicze 
swojej parafii. 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 Wrocławskiej oraz 
do Prowincjalatu Salwatorianów. Wiadomo, bo-
wiem, że wszystkie instytucje Kościoła w Polsce 
utrzymywane są z ofiar wiernych. Pozostała część 
przeznaczona jest na potrzeby charytatywne i ad-
ministracyjne naszej parafii oraz na utrzymanie 
plebani, zwłaszcza jej ogrzewania. 

3 stycznia sprawowaliśmy Godzinę Świętą 
o 17.30.

4 stycznia po mszy św. wieczornej nastąpiła 
zmiana bilecików Straży Honorowej Serca Pana 
Jezusa. 

5 stycznia po mszy św. o godz. 8.30 sprawo-
waliśmy nabożeństwo pierwszo-sobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca NMP.

6 stycznia, przeżywaliśmy święto Ofiarowania 
Pańskiego zwane świętem Trzech Króli. Po mszy 
św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana tajemnic różańca 
świętego. Po południu adorowaliśmy Najświętszy 
Sakrament od godz. 15.00 – 17.00. Przed kościołem 
Akcja Katolicka zbierała do puszek ofiary na doży-
wianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin, zebrano 
1.124,09 zł. Po mszy św. o godz. 12.30 dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 wykonały Jasełka.

7 stycznia odbyło się spotkanie Kręgu Bi-
blijnego.

8 stycznia, w drugi wtorek miesiąca, sprawo-
waliśmy Nowennę do św. Antoniego Padewskiego.

9 stycznia odbyła się Konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.

12 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe 
wszystkich grup apostolsko-modlitewnych 
działających przy naszej parafii. Rozpoczęło się 
wspólną mszą św. o godz. 17.00, a następnie od-
było się spotkanie przy wspólnym stole w Szkole 
Podstawowej nr 3. Spotkanie uświetnił koncert 
kolęd w wykonaniu naszej parafialnej scholki 
dziecięcej.

13 stycznia, w święto Chrztu Pańskiego, 
podczas mszy św. o godz. 12.30 miło miejsce 
błogosławieństwo dzieci, które przyjęły chrzest 
św. w roku 2012. Natomiast o godz. 15.00, w na-
szym kościele, Wspólnota Rodzin zorganizowała 
rodzinne śpiewanie kolęd przy Żłóbku. Taca 
zbierana na remont kościoła wyniosła 5 768 zł. 
Szczególne podziękowania firmie „Interchemol” 
za darowiznę 10 000 zł na ogrzewanie kościoła. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy Bóg zapłać.

21 stycznia, odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

26 stycznia, w Obornickim Ośrodku Kultury, 
odbyła się zabawa charytatywna, zorganizowa-
na przez Katolickie Stowarzyszenie „Eccelsia”. 
Zebrano 8000 zł na remont naszego kościoła. 

27 stycznia, podczas mszy św. o godz. 11.00 
liturgię ubogacił śpiewem kolęd Chór Uniwersyte-
tu III Wieku „Atena”, pod dyrekcją p. Ewy Skubiś. 

31 stycznia sprawowaliśmy Godzinę Świętą 
o godz. 17.30. 

1 lutego, po mszy św. wieczornej nastąpiła 
wymiana bilecików Straży Honorowej i spotkanie 
formacyjne.

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, 
zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, sprawo-
waliśmy msze św. o godz. 8.30 i 18.00, w Kowalach 
o 16.00 i w Golędzinowie o 18.00. po mszy św. 
o godz. 8.30 sprawowaliśmy nabożeństwo pierw-
szo-sobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Katechezy Przedmałżeńskie będą trwały od 
11 lutego – 11 marca 2013 r.

Nabożeństwo 40-godzinne: 10-11-12 lutego 
– adoracja Najświętszego Sakramentu: niedziela 
od godz. 15.00 – 17.00, poniedziałek i wtorek od 
godz. 16.00 – 18.00. 

Środa Popielcowa: msze święte o godz. 8.30, 
16.00 – dla dzieci, 18.00 i 19.00 – dla młodzieży. 
W Kowalach i Golędzinowie o 16.30.

Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu: 
o godz. 9.00, o 17.00 dla dzieci oraz o 19.00 dla 
młodzieży 

Gorzkie Żale: niedziele Wielkiego Postu: 
o godz. 16.00.

Rekolekcje wielkopostne będziemy przezy-
wać w terminie 16 – 20 marca 2013 r.

Kanoniczna wizytacja biskupia oraz udziele-
nie sakramentu bierzmowania – 21 marca 2013 r. 

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 (z dopiskiem: na cele kultu 
religijnego)

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

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

Podsumowanie roku 2012 w parafii 
św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 

Padewskiego
W roku 2012 zostało ochrzczonych 61 dzieci (o 15 

mniej niż w roku ubiegłym). Do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii Świętej przystąpiło 58 dzieci, uczniów klas 
II szkoły podstawowej. Dnia 5 czerwca 2012 – 40 
uczniów z klas III gimnazjum przyjęło z rąk ks. abpa 
Mariana Gołebiewskiego sakrament bierzmowania. 
Sakrament małżeństwa zawarło 17 par. Z posługą 
sakramentalną w pierwsze soboty miesiąca, od-
wiedzaliśmy każdego miesiąca około 30 chorych. 
W mijającym roku do wieczności odeszło 55 osób 
(6 więcej niż w roku ubiegłym).

26 maja – w katedrze w opolskiej, świecenia 
kapłańskie, przyjął z rąk bpa Andrzeja Czai nasz 
parafianin dk. Maciej Poznalski. Tym samym 
przeżywaliśmy 2 czerwca, uroczystość prymicyjną 
w naszej parafii, która jest zawsze wielkim świętem 
całej wspólnoty parafialnej. 

W czerwcu powstało w naszej parafii Arcybrac-
two Straży Honorowej Serca Pana Jezusa, liczące 
obecnie 22 członków. 

1 lipcu decyzja przełożonych przyszedł do na-
szej wspólnoty ks. Michał Gołębiowski SDS, który 
zastąpił ks. Sebastiana Bratka SDS.

7 października przeżywaliśmy intronizacje figury 
Matki Boskiej Fatimskiej do naszej świątyni, w Jej 
kopii przywiezionej z Fatimy przez pielgrzymów. 
Cieszymy się, że wielu parafian odpowiedziało na 
wezwanie fatimskie i licznie uczestniczy w nabożeń-
stwach fatimskich i pierwszo-sobotnich. 

11 października rozpoczęliśmy Rok Wiary, 
podczas którego chcemy umocnić i pogłębić naszą 
wiarę. 

21 października – była niedzielą liczenia wiernych 
uczęszczających na mszę św. i przystępujących do 
Komunii św. w naszej parafii we mszy św. uczestni-
czyło 1719 wiernych – co stanowi 28% całej parafii. 
Natomiast do Komunii Św. przystąpiły 633 osoby. 

11 listopada została odsłonięta i poświęcona 
tablica ku czci ofiar katastrofy. Uroczystościom prze-
wodniczył J. Em. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. 
Obecny był poseł Jacek Świat. 

W roku 2012 został wykonany remont dachu 
naszego kościoła. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Sakrament  
Chrztu Œw.  
przyjêli:

Odeszli do Pana  
po wieczną 
nagrodę:

Parafia JTiaP
55. Zygmunt Pasiewicz, l. 85,  

zm. 22.12.20.2012 r.
1. Agnieszka Kłaczyńska, l. 23, 

zm. 27.12.2012 r.
2. Antoni Szurkawski, l. 67,  

zm. 06.01.2013 r. 
3. Mirosław Marszałek, l. 54,  

zm. 05.01.2013 r.
4. Jadwiga Krzymowska, l. 61, 

zm. 01.01.2013 r.
5. Feliks Iwicki, l. 91,  

zm. 12.01.2013 r.
6. Grażyna Goryl, l. 61,  

zm. 13.01.2013 r.

Parafia nSPJ
81. Marianna Makowska, l. 55, 

zm. 24.12
1. Feliksa Ośnicka-Kądziołka,  

l. 83, zm. 6.01
2. Irena Frączak, l. 91, zm. 13.01
3. Zygmunt Józef Zwierzchowski, 

l. 61, zm. 19.01
4. Damian Pasternak,  

l. 30, zm. 21.01

Parafia JTiaP
59. Jakub Bortnicki, 26.12.2012 r.
60. Piotr Grajewski, 26.12.2012 r.
61. Oliwia Wyszyńska, 

26.12.2012 r.
Parafia nSPJ
39. Igor Jan Chorostkowski, 16.12
40. Magdalena Gardian, 26.12
1. Matylda Katarzyna Miodek, 

26.01

Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasze 
wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie
Przemień nasz niepokój
w kojącą ciszę.
Przemień nasze 
zatroskanie
w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk
w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz
w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok 
naszych serc
w łagodne światło.
Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc
w Twoje światło.

Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze 
krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę.
Pogłębiaj naszą pokorę.
Gaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli 
siebie tak,
jak Ty nas widzisz,
w prawdzie miłości.
Daj, byśmy mogli poznać 
Ciebie,
jak to obiecałeś,
i byli szczęśliwi według 
słowa Twego:
Błogosławieni czystego 
serca,
albowiem oni Boga oglądać 
będą.

Koleżance Amelii Prorok 
(byłej współredaktorce Naszej 
Parafii), jej rodzinie i bliskim 
serdeczne wyrazy współczu-
cia oraz pamięci z powodu 
śmierci brata Damiana Pa-
sternaka (zmarłego 21 stycz-
nia 2013 r.)

składają Redakcja NP  
i przyjaciele

Wyrazy szczerego współ-
czucia i pamięci dla księdza 
Stanisława Muchy i jego ro-
dziny z powodu śmierci matki 
anieli Muchy (zmarłej 30 
grudnia 2012 r.)

składa Redakcja NP

Serdeczne wyrazy współ-
czucia dla ks. Romana Kota 
i jego rodziny z powodu śmier-
ci ojca Stanisława Kota (zmar-
łego 29 stycznia 2013 r.)

składa Redakcja NP

Przyjdź, Duchu Święty!
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