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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Tobie dam klucze królestwa  
niebieskiego (Mt 16,18)

On zaniesie imię moje  
do pogan (Dz 9,15)
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„Po Bożym Ciele nie ma księdza w ko-
ściele”. Kiedyś tym żartobliwym po-

wiedzeniem niektórzy księża podkreślali, że 
wraz z uroczystością Bożego Ciała kończy 
się roczna praca duszpasterska, a zaczyna 
czas urlopów. Jest w tym powiedzeniu 
sporo prawdy. Koniec roku szkolnego, za-
kończenie kolejnych etapów przygotowań 
do przyjęcia sakramentów bierzmowania 
i pierwszej Komunii św., zawieszenie spo-
tkań różnych grup parafialnych dają okazję 
do chwili odpoczynku i podjęcia innych 
form apostolstwa i duszpasterstwa. Kiedy 
uczniowie Jezusa wrócili ze swojej pierwszej 
wyprawy apostolskiej, usłyszeli polecenie 
Pana, aby udali się osobno na miejsce pu-
stynne i odpoczęli nieco. Wydaje się, że 
w naszych czasach i kulturze, gdzie praca 
i jej efektywność w różnych dziedzinach 
życia zostały wyśrubowane do granic możli-
wości, gdzie jesteśmy bombardowani lawiną 
informacji i spraw do załatwienia, wszyscy 
potrzebujemy czasu pustyni. Odpoczynek po 
pracowitych miesiącach nie jest luksusem, 
ale warunkiem zachowania zdrowia i moż-
liwości dalszej pracy.

Swoiste „zwolnienie” w sprawach dusz-
pasterskich daje nam także szansę, w wy-
miarze parafialnym, na jak najmniej uciąż-
liwe przeprowadzenie prac związanych 
z remontem w kościele. Związane z nim 

szczegóły zostały podane w poprzednim 
numerze Naszej Parafii oraz w ramach 
ogłoszeń duszpasterskich. Kwota, którą 
dziś dysponujemy, to przede wszystkim 
ofiary składane przez ostatnie trzy lata 
przez osoby regularnie chodzące do ko-
ścioła bądź z nim związane. Jednak nasza 
parafia to nie 900, ale 5000 osób. Nawet 
jeśli ktoś z parafian na co dzień nie czuje 
się związany ze swoją parafią, to jednak 
jest odpowiedzialny za Kościół, którego 
może doświadczać w miejscu swojego 
zamieszkania. Wielu korzysta z niego spo-
radycznie. Osobną sprawą pozostaje, jak tę 
więź rozbudzić i wzmocnić. Doświadczenie 
młodych parafii, które musiały budować 
sobie kościół, pokazuje, że ten wspólny 
wysiłek był dla nich bardzo owocny. Troska 
o postawienie świątyni przekładała się na 
jednoczesny wzrost domu duchowego. 

Dlatego zwracam się dzisiaj z prośbą do 
wszystkich parafian, tych bliższych i dal-
szych, o poczucie współodpowiedzialności 
i hojność modlitewną, materialną i osobiste 
zaangażowanie na kolejnym etapie odnawia-
nia naszego kościoła. Jest on dobrem parafian 
i świadectwem wiary. Wszystkim, którzy na 
różny sposób wspierają odnowę świątyni, 
z serca dziękuję. Życzę jednocześnie dobrego 
i owocnego odpoczynku. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie! 

Dobiega końca rok szkolny i kateche-
tyczny, a wraz z nimi szczególny czas 

roku duszpasterskiego. Ten miniony czas 
był bogaty w różne uroczystości religijne 
i państwowe, rodzinne i społeczne. Wszyst-
kie zapisały się mocno w naszych sercach. 
Wkrótce rozpoczniemy czas wakacyjnego 
wypoczynku. Wiemy dobrze, że wypoczy-
nek jest człowiekowi potrzebny, ponieważ 
codzienne troski, wysiłki, napięcia wyczer-
pują każdego z nas. I trzeba chociaż na krótki 
czas oderwać się od codziennych zajęć, aby 
zaczerpnąć nowych sił. Do wypoczynku 
zachęca nas sam Pan Jezus, który do Apo-
stołów wracających z podróży apostolskiej 
mówi: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31-
32). Pamiętajmy, aby ten czas wypoczynku 
był przeżyty z Bogiem. Od Pana Boga nigdy 
wakacji nie ma i nie może być. Bł. Jan Paweł 
II tak mówił o odpoczynku: „Odpoczywać 
– jak wspaniale etymologicznie wykazał 
nasz wielki poeta C.K. Norwid – to znaczy: 
od poczynać. (…) Człowiek musi odnaleźć 
siebie, odbudować siebie, odzyskać siebie. 
(...) Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie 
był odejściem w próżnię, aby nie był tylko 
pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypo-
czynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełnio-
ny spotkaniem. Mam na myśli – i owszem 

– spotkanie z przyrodą, z górami, morzem 
i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu 
z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się we-
wnętrznie, odnajduje Boga”. W tym duchu 
przeżywajmy nasz wakacyjny odpoczynek. 

Kiedy skończą się wakacje, będziemy 
przygotowywać się do obchodów jubile-
uszu 30-lecia konsekracji naszego kościoła. 
16 września 1984 r. ks. Kardynał Henryk 
Gulbinowicz dokonał konsekracji nowo 
odnowionej świątyni i ustanowił jej pa-
tronem św. Judę Tadeusza. Od tego czasu 
minęło już 30 lat. Uroczystości jubileuszowe 
zostaną połączone z odpustem ku czci św. 
Judy Tadeusza w październiku i będzie im 
przewodniczył ks. arcybiskup Józef Kupny, 
metropolita wrocławski. 

Ponadto oczekujemy na dalszy etap re-
montu naszego kościoła. Czas rozpoczęcia 
nam się wydłuża, z przyczyn ode mnie nie-
zależnych. Dlatego proszę wszystkich o mo-
dlitwę w intencji remontu naszego kościoła, 
aby to, co trudne, szybko stało się możliwe do 
zrealizowania. Dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym w remont i wszystkim Wam, Moi 
Drodzy, za każdą ofiarę przeznaczoną na ten 
cel, aby nasza świątynia została odnowiona. 
Niech nam wszystkim Bóg błogosławi, 
a święci Patronowie nas wspomagają. 

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Słowo na dziś
Słowo Boże

Już od połowy III wieku święci Apostołowie 
Piotr i Paweł mają wspólną uroczystość. 

Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską 
w Rzymie w czasie prześladowania za cesa-
rza Nerona. Piotr zginął około 64 r. Tradycja 
przekazuje, że został ukrzyżowany. Apostoł 
jednak wyznał, że nie jest godzien umrzeć jak 
Jezus, dlatego też został przybity do krzyża 
głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony 
w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r. 

cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią 
w całym Kościele. 

Św. Piotr – pierwszy biskup Rzymu – 
uznawany za pierwszego w gronie Apostołów, 
otrzymał od Jezusa specjalną władzę, określa-
ną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, 
sprawują najwyższą widzialną władzę ko-
ścielną. Są też obdarzeni łaską nieomylności 
w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego 
Kościoła w sprawach wiary i moralności. 
Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. 
Nad jego grobem zbudowano kościół, który 
stopniowo przybrał postać Bazyliki św. Piotra. 
Od 1377 roku przy tej świątyni mieszkają 
biskupi rzymscy. Obecna świątynia jest dzie-
łem wielkich mistrzów z lat 1506–1667. Po 
podpisaniu między Stolicą Apostolską a Re-
publiką Włoską paktów laterańskich niecałe 
pół kilometra kwadratowego wokół Bazyliki 
stało się terenem miasta-państwa Watykan. 

W niedzielę 29 czerwca br. Kościół obchodzi uroczystość dwóch największych Aposto-
łów – Piotra i Pawła. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi 
prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach 
głosił Ewangelię i zakładał Kościoły, przez co zyskał miano „Apostoła Narodów”. Obaj 
przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.

Św. Piotr i św. Paweł  
– dwa potężne filary Kościoła

Bazylika św. Piotra w Rzymie.

Uroczystość św. Pawła oraz św. Piotra 
umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby 
równać Pawła w prymacie z pierwszym na-
stępcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, 
że obaj Apostołowie byli współzałożycielami 
gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj 
w tym mieście oddali dla Chrystusa życie 
swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie 
i sanktuaria. Posługa apostolska Piotra i Paw-
ła w Rzymie oraz poniesione tam męczeń-
stwo sprawiły, że Kościół Rzymski nabrał 
kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. 
Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz 
spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła 

Znane nam z Ewangelii pytanie Jezu-
sa skierowane do uczniów: „Za kogo 

Mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie?” 
jest skierowane również do każdego 
z nas. Zastanówmy się nad tym, połóż-
my rękę na sercu i wyznajmy szczerze.  
    Nasze odpowiedzi na te pytania mogą być 
różne. Nasza wiedza o tym, kim jest Jezus – 
to – jedno, a wewnętrzne przekonanie serca, 
kim jest Jezus konkretnie dla mnie – to drugie. 
Jeśli trudno nam dać odpowiedź, to wyznajmy 
Jezusowi, że wiemy, iż On jest Mesjaszem, 
Synem Boga Żywego. My zaś jesteśmy nędz-
nymi małymi duszami i w związku z tym 
bardzo często o tym zapominamy. Wyznajmy, 

Mt, 16, 13-19

że pragniemy, aby On był naszym Mesjaszem, 
ale słabości tak nas czasem opanowują, że 
nie mamy sił, by przy nim trwać. Wyznajmy, 
że Dn jest pragnieniem naszej duszy, że jest 
naszą miłością, ale małość nasza sprawia, 
że nic nie umiemy, nic nie potrafimy, stale 
upadamy, zatem nasze słowa są niczym. Po-
prośmy, aby Jego Duch w nas przekonywał 
nieustannie naszą duszę o Jego Boskości, 
nadprzyrodzoności, aby to On swoją miłością 
nas umocnił, byśmy pamiętali o ciągłym wy-
znawaniu Jezusa – Zbawiciela świata, który 
jest obecny w Kościele i przychodzi do nas 
w sakramencie Eucharystii. 

ks. Włodzimierz Szydłowski SDS

Nabożeństwo 
czerwcowe w Nie-
dzielę Zesłania 
Ducha Świętego 
przy krzyżu  
na Grzybku  
– 8 czerwca 2014 r. 
Fot. Barbara 
Wrzesińska.

Nabożeństwo majowe przy kapliczce na Żwirowisku 
– 25 maja 2014. Fot. Barbara Wrzesińska.

Nabożeństwa  
na łonie natury 
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Bazylika św. Piotra nie jest jednak katedrą 
rzymską. Tę honorową rolę pełni Bazylika 
św. Jana na Lateranie. Św. Piotr napisał 2 listy 
apostolskie, które weszły do kanonu Nowego 
Testamentu. 

Św. Paweł nosił przed nawróceniem 
imię Szaweł i jako faryzeusz był zaciętym 
wrogiem Kościoła. Nawrócił się około 35 r. 
w drodze do Damaszku. Gdy został po-
walony na ziemię, usłyszał głos: „Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” 
Po cudownym nawróceniu przez trzy lata 
przebywał w Damaszku, później na krótko 
odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się 
z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie 
podróże misyjne, w których dotarł do wielu 
miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet 
do Grecji. Z powodu gorliwości apostolskiej 
jego życie wielokrotnie wystawione było 
na niebezpieczeństwo. Aresztowany w 60 r. 
w Jerozolimie, poniósł męczeńską śmierć 
w roku 67 w Rzymie. Jako obywatel rzymski 
nie był torturowany, lecz został ścięty mie-
czem. Już Konstantyn Wielki po roku 330 
na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił 
świątynię. Znajduje się ona już poza murami 
starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika 
św. Pawła za Murami. Św. Paweł pozostawił 
po sobie 13 listów, które należą do kanonu 
Pisma Świętego. 

Na znak łączności biskupów ze Stolicą 
Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła 
papież wręcza metropolitom paliusze. Są to 
koliste wstęgi, ozdobione sześcioma krzy-
żami, wykonane z białej wełny. Baranki, 
od których pochodzi wełna, są błogosła-
wione każdego roku 21 stycznia, w dniu 
św. Agnieszki. Papież nakłada paliusze 
arcybiskupom metropolitom mianowanym 
w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem 
władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita 
pozostający w komunii z Kościołem Rzymu 
obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup 
metropolita zakłada paliusz tylko na terenie 
swojej własnej archidiecezji podczas uro-
czystej liturgii.

W marcu 2003 r., w odpowiedzi na wnio-
sek ks. kard. Józefa Glempa Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
postanowiła, że uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Kościele katolickim w Pol-
sce nie obowiązuje jako święto nakazane. 
Warto jednak w tym uroczystym dniu, 
wspominając dwóch wielkich Apostołów, 
uczestniczyć wraz z całą wspólnotą para-
fialną w Eucharystii, ofiarowując na rzecz 
Stolicy Apostolskiej ofiarę pieniężną zwaną 
tradycyjnie „świętopietrzem”.

Zbigniew StachurskiBazylika św. Pawła za murami w Rzymie.

Okna witrażowe boczne kościoła pw. Św. Stanisława 
Kostki w Pile, 2007, autor Paweł Przyrowski

W poniedziałek 16 czerwca 2014 roku, 
dziękując panu Bogu za 45 lat ka-

płaństwa, uroczystą Eucharystię odprawił 
ks. Benon Hojeński – superior wspólnoty 
zakonnej przy parafii św. Judy Tadeusza i św. 
Antoniego Padewskiego (JTiAP) w Obor-
nikach Śl. Podczas Mszy św wspólnie z ks. 
Benonem modlili się wierni z obu naszych 
parafii i księża z dziekanem dekanatu Brzeg 
Dolny ks. Józefem Lubczyńskim. Z tej okazji 
przedstawiciele redakcji Naszej Parafii zadali 
jubilatowi kilka pytań.

Nasza Parafia: Ksiądz przeżywa wspa-
niały jubileusz 45-lecia kapłaństwa. Jak 
ksiądz wspomina czas dojrzewania Swojego 
powołania? Czy zaistniał jakiś szczególny 
moment w życiu księdza, który by świadczył 
o inicjatywie Pana Boga w tym zakresie?

Ks. Benon Hojeński: Osobiście nie przy-
pominam sobie jakiegoś jednego, szczegól-
nego momentu w czasie mojego wzrastania, 
który można uznać za interwencję Pana 
Boga. Do podjęcia decyzji zostania kapła-
nem Pan Bóg uzdalniał mnie już od samego 
chrztu św. Pamiętam, iż zawsze w domu 
rodzinnym żyliśmy według zasad wiary 
katolickiej. Wzorem byli zawsze rodzice. 
Już jako kilkuletni chłopiec posługiwałem 
księdzu w rodzinnej parafii w Krzyżow-
nikach (gmina Rychtal w powiecie Kępno) 
jako ministrant. Był też czas, gdy już jako 
młody chłopiec zastępowałem kościelnego, 
dzwoniąc na Anioł Pański, byłem także 
odpowiedzialny za zamykanie budynku 
kościoła w czasie wolnym od nabożeństw. 
W czasie posługi ministranckiej rodziło się 

moje powołanie, wzmacniane świadectwem 
rodziców i samego proboszcza.

NP: Życie kapłańskie a szczególnie życie 
zakonne związane jest z pełnieniem pewnych 
funkcji, urzędów w Kościele, we wspólnocie 
zakonnej. Czy może ksiądz powiedzieć czy-
telnikom NP, do jakich posług Pan Bóg Go 
powoływał w Kościele? 

Ks. B.H: Po ukończeniu studiów filozo-
ficzno-teologicznych w Wyższym Semina-
rium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, 

Ks. Benon Hojeński SDS przeżywa  
jubileusz 45 lat kapłaństwa!
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święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk ks. 
bp. Herberta Bednorza, ordynariusza kato-
wickiego, 14 czerwca 1969 roku, a Mszę św. 
prymicyjną odprawiłem 22 czerwca 1969 
roku w kościele parafialnym pw. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu. Moim ma-
rzeniem było pracować w duszpasterstwie, 
w parafii, bezpośrednio wśród ludzi. Pan 
Bóg pozwolił mi realizować moje marzenia, 
pracowałem bowiem w parafiach rozsianych 
po całej Polsce. Pracując jako duszpasterz, 
uczyłem jednocześnie religii dzieci i mło-
dzież, początkowo w salkach katechetycz-
nych a później w szkołach. I tak Pan Bóg dał 
mi pracować z woli przełożonych zakonnych 
w Krakowie i Katowicach, w Liszkach koło 

NP: Na pewno wszystkie pełnione funkcje 
przynosiły księdzu radość, ale są takie, które 
przynosiły szczególną satysfakcję. Pytanie 
nasze brzmi: które?

Ks. B.H: Zgadza się. Wszystkie pełnione 
funkcje w Kościele, już w kapłaństwie, za-
wsze przynosiły mi wielką radość. Wszystkie 
obowiązki starałem się wykonywać sumien-
nie wobec Pana Boga, moich przełożonych 
i wiernych. Nie widzę, by jakieś zajęcia przy-
nosiły mi szczególną satysfakcję. Z każdej 
dotychczasowej posługi byłem zadowolony 
i usatysfakcjonowany, szczególnie, gdy wi-
działem zadowolenie wśród wiernych przy-
dzielonych pod moją opiekę duszpasterską.

NP: Często z ust naszych księży probosz-
czów słyszymy przy wymienianiu imienia 
i nazwiska księdza również tytuł „superior”. 
Proszę przybliżyć czytelnikom NP, z czym jest 
związana posługa superiora we wspólnocie 
zakonnej. 

Ks. B.H: Salwatorianie pracujący w po-
szczególnych krajach tworzą tak zwane pro-
wincje. Ich przełożeni to prowincjałowie, 
którzy są wybierani przez członków danej 
prowincji. W ramach prowincji funkcjonują 
wspólnoty. Każda wspólnota ma swojego 
superiora i ekonoma, którzy są mianowani 
przez prowincjała. Superior jest przełożonym 
wspólnoty, a ekonom zarządza jej dobrami 
materialnymi. W większych wspólnotach 
prowincjał mianuje spośród jej członków 
konsultorów, którzy wspierają superiora 
w zarządzaniu. Ja obecnie pełnię funkcję su-
periora we wspólnocie księży salwatorianów 
pracujących w parafii JTiAP w Obornikach 
Śląskich.

NP: Całe życie kapłańskie przypadło księ-
dzu na czas wdrażania postanowień Soboru 

Ks. Benon Hojeński z papieżem Janem Pawłem II.

Watykańskiego II – mija bowiem czas 50 lat 
od jego zakończenia. Jak ksiądz wspomina 
ten czas i co według księdza w czasie tak 
różnorodnej pracy duszpasterskiej sprawiało 
największy problem związany z wdrażaniem 
poszczególnych zmian w Kościele posobo-
rowym? 

Ks. B.H: Sakrament kapłaństwa przyją-
łem po zakończeniu Soboru Watykańskiego 
II. W czasie studiów w seminarium już jako 

Ks. Benon Hojeński z kardynałem Henrykiem 
Gulbinowiczem.

Krakowa i w Trzebini, w Bielsku Białej 
i Mikołowie, w Piastowie koło Warszawy 
i w Widuchowej nad Odrą koło Szczecina, 
w Warszawie na Mokotowie i w Więciórce 
koło Myślenic, by w końcu objąć funkcję pro-
boszcza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Bagnie. Tam pracowałem przez 13 lat. 
Na mocy dekretu Prowincjała Salwatoria-
nów ks. Piotra Filasa w roku 2011 zostałem 
skierowany do duszpasterskiej służby wobec 
współbraci w kapłaństwie i posługi wobec 
wiernych do parafii św. Judy Tadeusza i św. 
Antoniego z Padwy w Obornikach Śląskich.

klerycy byliśmy przygotowywani do pracy 
duszpasterskiej według dokumentów sobo-
rowych. Pamiętam, że ówczesny prymas ks. 
Kard. Stefan Wyszyński zalecał, by posta-
nowienia soborowe wdrażać z rozwagą i nie 
pochopnie. Tak też my – wszyscy duchowni – 
stosowaliśmy się do tych zaleceń. Ja osobiście 
podczas całej mojej pracy duszpasterskiej 
nie odczułem, że jakiś problem z wdrażaniem 
poszczególnych zmian w Kościele posobo-
rowym sprawia mi trudności czy problemy.

NP: Dziękujemy serdecznie za rozmowę! 
Gratulujemy księdzu tak pięknego jubileuszu 
45 lat kapłaństwa. Jednocześnie życzymy 
błogosławieństwa Bożego na każdy kolejny 
dzień pracy duszpasterskiej w naszych para-
fiach oraz radości płynącej z posługi wier-
nym w sakramentach świętych, a szczególnie 
w sprawowaniu Eucharystii i Sakramentu 
Pojednania! Szczęść Boże! 

 „Naszą Parafię” reprezentowali: 
Alina Gołecka i Zbigniew Stachurski

„Żywe jest Słowo Boże i skuteczne...” 
Hbr 4,12

Na wtorkowych spotkaniach odnowy 
w Duch Świętym jest przewidziany 

czas na Słowo Boże – fragment Ewangelii. 
Słuchamy go, czytamy, wpatrujemy się weń 
i dzielimy się tym, co poruszyło nas osobi-
ście. Znamy te fragmenty, słuchaliśmy ich 
nieraz, ale gdy się wsłuchujemy w Słowo 
Boże jeszcze raz, gdy dajemy mu czas, by 
w nas zakiełkowało – ono ożywa w nas 
ponownie, odkrywamy jego bogactwo. 
Zadziwiające, jak słowo czy zdanie może 

Moje doświadczenie Słowa Bożego
poruszyć – każdego inaczej. Jak przy ukła-
daniu puzzli – każdy ma kawałek, który dla 
niego coś znaczy – a złożone razem tworzą 
większy, piękny obraz. Jaką ma głębię i do-
niosłe znaczenie, jak w ukrytych obrazach 
– na pierwszy rzut oka barwne bohomazy, 
ale jeśli się chwilę w nie wpatrzymy, zo-
baczymy trójwymiarowy obraz. I jeszcze 
jedna bardzo ważna dla mnie rzecz – po-
jedynczo możemy błędnie zinterpretować 
Słowo Boże – wspólnota wierna Kościołowi 
sprowadzi nas na drogę prawdy i nie pozwoli 
zabłądzić.

Basia
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„Rodzina miłością wielka” 
Relacja z pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich – 25 maja 2014 r.

Po raz trzeci zorganizowana grupa 
z Obornik Śląskich wyruszyła na męską 
pielgrzymkę do Piekar Śląskich, która tra-
dycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę 
maja. Udało się przedłużyć serię wyjazdów 
do piekarskiego sanktuarium, zapoczątko-
waną dzięki ks. Ireneuszowi Pelce w 2012 r. 

Było nas tym razem znacznie mniej niż 
przed rokiem – razem z ks. Przemysławem 

Marszałkiem, który nam przewodniczył, 16 osób 
oraz kierowca. W naszej grupie było jednak – co 
uważam za bardzo cenne – chyba 5 zespołów 
rodzinnych ojców z synami, w tym jeden dodat-
kowo z dziadkiem. Rozpiętość wiekowa prawie 
60 lat – od 5 do 64. W niedzielę, 25 maja 2014 r., 
wyruszyliśmy sprzed kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa o godz. 5:09. Białym busem 
kierował pan Mirosław z Prusic. Po zatankowa-
niu paliwa w Obornikach skierowaliśmy się na 
Wrocław. Przemierzając początkowe kilometry, 
poleciliśmy naszą wyprawę Bogu głośną modli-
twą. Z Wrocławia trasa wiodła autostradą A-4 

przez Opolszczyznę i dalej na Górny Śląsk. Do-
kładnie po 3 godzinach wjechaliśmy do centrum 
Piekar i bez większych problemów, mimo coraz 
większych tłumów na ulicach, dojechaliśmy 
przed samą bazylikę. Miejsce na zaparkowanie 
pojazdu udało się znaleźć kilkaset metrów dalej. 

 Miasto powitało nas świątecznym wystro-
jem, gwarem i odpustowym kolorytem. Swoistą 
atmosferę tworzyły płynnie przenikające się 
grupy pielgrzymujących mężczyzn i młodzień-
ców niosących swoje proporce. A na ulicach przy 
sanktuarium tłum osób, mnóstwo flag i ozdób 
na budynkach, stragany z dewocjonaliami 
i pamiątkami (było też stoisko Poczty Polskiej 
z kartkami i znaczkami o tematyce religijnej) 
oraz królujące stoiska z lokalnymi słodyczami. 

Kilkanaście pierwszych minut (od około 8:15 
do 8:30) poświęciliśmy na nawiedzenie bazyliki 
pw. NMP i Bartłomieja Apostoła, aby pomodlić 
się tam i przedstawić w myślach Matce Bożej 
Piekarskiej swoje intencje pielgrzymkowe, a kto 
mógł przecisnąć się, obejść na klęczkach prezbi-
terium świątyni, gdzie nad głównym ołtarzem 

znajduje się cudowny obraz Pani Piekarskiej, 
zwanej Matką sprawiedliwości i miłości spo-
łecznej. Musieliśmy się spieszyć, bo coraz więcej 
pielgrzymów napływało do wnętrza. 

Po ponownym spotkaniu przed kościołem 
i ustaleniu szczegółów zbiórki po głównych 
uroczystościach, przed powrotem, rozdzielili-
śmy się: ks. Przemysław poszedł zgłosić swą 
obecność lokalnym duszpasterzom, a pozostała 
piętnastka ruszyła pod Cerekwicę – wzgórze 
kalwaryjskie, miejsce głównych ceremonii 
w Piekarach. U podnóża wzniesienia, przy po-
mniku Jana Pawła II, mieliśmy trochę czasu na 
modlitwę i refleksję o naszym świętym papieżu, 
ale także na poparcie swoim podpisem inicja-
tywy „Stop pedofilii”, na nabycie specjalnego 
numeru „Gościa Niedzielnego” poświęconego 
tegorocznej pielgrzymce mężczyzn, na zakup 
wartościowych książek religijnych i historycz-
nych, kartek pocztowych i innych pamiątek, 
i również na przedpołudniowy posiłek. 

Około 9:30 rozmieściliśmy się na zboczu 
kalwaryjskim, zajmując wśród tysięcy obecnych 
tam już mężczyzn (były też pojedyncze kobiety) 
w miarę możliwości najdogodniejsze miejsca do 
uczestnictwa w kilkugodzinnej liturgii Mszy 
świętej. Z głośników płynęły słowa modlitwy 
różańcowej, a w tym czasie do bazyliki przy-
bywali kardynałowie i biskupi i formowała się 
ogromna procesja, barwna ubiorami idących 
w niej osób oraz sztandarami, proporcami, 
transparentami, znakami różnych instytucji, 
stowarzyszeń, bractw religijnych, grup za-
wodowych i społecznych. Gdy odmówiono 
Litanię do Matki Bożej Piekarskiej, spod bazy-
liki wyruszył procesyjny pochód na kalwarię. 
Jego przejście pod ołtarz polowy przy kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego, znajdującego się 
na szczycie Cerekwicy, trwało ponad 30 minut. 
Rozbrzmiewały słowa wielu maryjnych pieśni:  
O Maryjo, witam Cię; Cześć Maryi, cześć 
i chwała; Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko; 
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie. Kiedy 
kardynałowie i biskupi złożyli kwiaty pod po-
mnikiem św. Jana Pawła II, który często bywał 
w Piekarach, a niesiony w procesji obraz MB 

Piekarskiej stał się widoczny dla zebranych na 
wzgórzu, chór odśpiewał w języku oryginału 
podniosły, przejmujący pięknem, grecki hymn 
ku czci Maryi. Na powitanie wizerunku Matki 
Bożej i duchowieństwa z kardynałami Zenonem 
Grocholewskim i Stanisławem Dziwiszem roz-
legły się gromkie oklaski, a potem zabrzmiały 
słowa pieśni Bogurodzica Dziewica. 

Gospodarz miejsca, metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc najpierw powitał pielgrzy-
mów, na jego pozdrowienie Szczęść, Boże! tysią-
ce męskich głosów odpowiedziały trzykrotnym 
Szczęść, Boże! Następnie odbyło się szczegółowe 
przywitanie przybyłych gości polskich i zagra-
nicznych oraz zorganizowanych grup. 

Sprawowaniu Eucharystii przewodni-
czył kard. Dziwisz, który na wstępie prze-
kazał miłą wiadomość, że przed 2 dniami  
w Centrum Jana Pawła II w krakowskich Ła-
giewnikach abp Skworc poświecił kaplicę MB 
Piekarskiej. Także w innych częściach liturgii 
wspominano jeszcze Jana Pawła II, jego związki 
z Piekarami i Górnym Śląskiem, i wyrażano 
radość z niedawnej jego kanonizacji wraz z Ja-
nem XXIII. 

Słowo Boże wygłosił kard. Grocholewski. 
Przywołując fragmenty z czytań i Ewangelii 
zwrócił uwagę na moc słów, jakie słyszymy i ja-
kie wypowiadamy w kręgu rodzinnym. Bardzo 
potrzebne jest opanowania języka, aby budować 
mądrze pokój w rodzinach, wnosić do domów 
miłość, przebaczenie i pojednanie używając 
słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

Tematem głównym tegorocznego spotkania 
mężczyzn, które odbywało się w roku rodziny, 
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była myśl „Rodzina miłością wielka”. Wątek ten 
przewijał się często przed i podczas Mszy św. 
w wypowiedziach abpa Skworca i kard. Grocho-
lewskiego. Odnosząc się do aktualnej sytuacji 
polskich rodzin, wskazywano na pojawiające się 
zagrożenia i możliwe sposoby ratunku. Miedzy 
innymi nawiązano do obiecywanej przez władze 
Karty Dużej Rodziny i protestów opiekunów 
niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, prowa-
dzonego w Sejmie, podkreślając, że „rządzący 
zostali pouczeni, iż istnieją nieprzekraczalne 
granice społecznej cierpliwości.”

Przed końcowym błogosławieństwem abp 
Skworc podziękował przybyłym gościom, 
uczestnikom i organizatorom pielgrzymki, 
zaznaczając, aby błogosławieństwo i podzięko-
wanie zanieść kobietom, które nas, mężczyzn, 
do Piekar wyprawiły. Eucharystia dobiegła 
końca na krótko przed 13:00. Zakończyły ją 
śpiewy pieśni Boże, coś Polskę oraz Raduj się, 
nieba Królowo. 

Zgodnie tradycją piekarskiej pielgrzym-
ki po Mszy rozpoczęła się tzw. godzi-
na młodzieżowa. W czasie tym m.in. kilku 
młodych mężczyzn kolejno opowiedziało  
o swoich życiowych doświadczeniach, da-
jąc poruszające świadectwa, jak wychodzili  
z bardzo poważnych problemów, kryzysów 
osobistych i rodzinnych wtedy, gdy pozwo-
lili działać w swym życiu Bogu, otworzyli 
się na miłość Jezusa i dary Ducha Świętego, 
zwrócili się o pomoc za pośrednictwem Maryi  
i świętych. W kilku relacjach pojawiły się nazwy 
powstałych niedawno w Polsce ruchów katolic-
kich, jak np. Mężczyźni św. Józefa.

Następnie głos zabrał gość z Zambii, abp 
Ignatius Chama. Wyraził podziw, że tak wielu 
mężczyzn było na Mszy, bo w jego kraju męż-
czyźni mają sto wymówek, żeby wykręcić się 
od praktyk religijnych. Niestety, nie mogliśmy 
wysłuchać całości przemówienia hierarchy 
z Afryki, gdyż zbliżała się pora naszego wyjazdu 
z piekarskiego sanktuarium. 

W drogę powrotną ruszyliśmy ok. 14:30. 
Podróż do Obornik Śląskich, z jednym krótkim 
postojem, minęła spokojnie. Pod kościół przy 

ul. Wyszyńskiego zajechaliśmy parę minut po 
18:00. Dla chcących zagłosować w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego (odbywających się 
w Polsce właśnie 25 maja) zostało więc jeszcze 
parę godzin czasu. Dojeżdżając do Obornik 
głośnym odmówieniem modlitwy podzięko-
waliśmy Panu Bogu za wspólne pielgrzymkowe 
przeżycia duchowe, sprzyjającą pogodę i szczę-
śliwy powrót do domów.

tekst Grzegorz Czerkas,  
fot. Wincenty Gołębiewicz

Modlitwa  
do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić 
daru mądrości, abym zawsze umiejętnie 
rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego 
świata nie przedkładał nad dobro wieczne; 
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy 
objawione, na ile tylko jest to możliwe dla 
nieudolności ludzkiej; daj mi dar umie-
jętności, abym wszystko odnosił do Boga, 
a gardził marnościami tego świata; daj mi 
dar rady, abym ostrożnie postępował wśród 
niebezpieczeństw życia doczesnego i speł-
niał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym 
przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i zno-
sił prześladowania, na które mógłbym być 
wystawiony; daj mi dar pobożności, abym 
się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie 
i w tym wszystkim, co odnosi się do służby 
Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał 
się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej

Do tych wszystkich darów, o Duchu 
Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy 
swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym 
zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości. 

Napełnij, Duchu Święty serce moje Boską 
miłością i łaską wytrwania, abym żył po 
chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobli-
wą. Amen.

Bierzmowani z parafii NSPJ:

 1. Zuzanna Bursztynowicz 
 2. Julia Dunst 
 3. Ewa Janikowska 
 4. Wiktoria Juszczyk
 5. Michał Juszyński 
 6. Agnieszka Kalita 
 7. Miłosz Krzywulski
 8. Grzegorz Lizak 
 9. Sara Machnik 
 10. Maciej Morawski
 11. Marta Nowak 
 12. Agata Osak 
 13. Gabriela Pawlak
 14. Wojciech Poprawa 
 15. Dawid Piekarski 
 16. Klaudia Pyrka
 17. Joanna Ragin 
 18. Karolina Rybicka 
 19. Julia Skorupska
 20. Dominika Sowa 
 21. Kamil Stachowicz
 22. Angelika Syrnik 
 23. Magdalena Szczepaniak
 24. Filip Wietrzykowski
 25. Mikołaj Wyrzykowski 
 26. Maciej Abramowicz

Bierzmowanie 2014 
Bierzmowani z parafii JTiAP:

 1. Bester Patryk
 2. Bryl Dominik
 3. Bury Klaudia
 4. Dąbrowska Katarzyna
 5. Gajewska Natalia
 6. Gołecka Maria
 7. Gruszka Marcel
 8. Handziel Maja
 9. Jeziorna Kamila
 10. Jacyszyn Robert
 11. Kaleta Jakub
 12. Krupa Marcel

 13. Kusztelak Michał
 14. Kukiełka Piotr
 15. Kurnicki Mateusz
 16. Kramarz Maciej
 17. Liszka Paweł
 18. Mazij Aleksandra
 19. Morga Dominika
 20. Nowotny Dominika
 21. Przystarz Mateusz
 22. Pluta Wojciech
 23. Przybyła Kacper
 24. Rzeczycka Małgorzata

 25. Siwek Dajana
 26. Stawińska Natalia
 27. Soból Danuta
 28. Sokołowski Jakub
 29. Szeliga Adrianna
 30. Urban Daniel
 31. Wajer Alicja
 32. Wójtowicz Marta
 33. Żak Jakub
 34. Żuber Natalia
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ci, następnie dom, praca, zainteresowania, 
wspólne hobby. 

Stawiając Boga na pierwszym miejscu 
w naszych rodzinach wybieramy najlepszą 
drogę dla tych, których kochamy i których 
Bóg też kocha.

Aby zachęcić rodziców do wspierania 
wiary już od najmłodszych lat, Wydawnic-
two Arcybractwa spj wydalo książeczkę 
dla najmłodszych (więcej informacji o ksią-
żeczce u członków Straży oraz na stronie 
internetowej www.strazhonorowa.pl).

O godzinie 15 na wałach Jasnej Góry 
odbyła się Droga Krzyżowa, w którą włączy-
liśmy się niosąc sztandar Straży Honorowej 
poświęcony w Obornikach Śl. podczas na-
bożeństwa fatimskiego. Rozważania Drogi 
Krzyżowej prowadziły zelatorki z różnych 
miejsc Polski.

Wróciliśmy do domu, śpiewając i dzięku-
jąc Bogu i Matce Boskiej za tak wspaniałe, 
ubogacające spotkanie na Jasnej Górze. 
Niech ta radość rozleje się na nasze parafie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zakupu sztandaru Stra-
ży Honorowej. Szczęść wam Boże! Dziękuję. 

zelatorka Maria

21 czerwca 2014 zorganizowano piel-
grzymkę dla członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 
parafii św Judy i Antoniego Padewskiego 
oraz dla osób, które chciały uczestni-
czyć w 29. ogólnopolskiej pielgrzymce 
Arcybractwa Straży Honorowej nspJ po-
łączonej z zakończeniem jubileuszu 150 
lat istnienia Straży Honorowej. Hasłem 
przewodnim były słowa: „Ze świętymi ku 
sercu Jezusa”. 

Straż Honorowa powstała w 1863 r. we 
Francji w klasztorze Sióstr Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny, a jej założycielką 
była s. Maria od Najświętszego Serca (na-
zwisko siostry brzmiało Bernaud). Tam też 
miały miejsce objawienia Serca Pana Jezusa 
św. Małgorzacie Marii Alacoque, które za-
chęcały do uczestniczenia w i pierwszych 
piątkach miesiąca i mówiły o związanych 
z nimi obietnicach Jezusa. Celem arcybractwa 
jest wynagradzanie modlitwą przed Najświęt-
szym Sakramentem za grzechy całego świata.

Z tej okazji w Częstochowie przed cu-
downym obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej ks. biskup Stanisław Solatewski 
z diecezji tarnowskiej odprawił uroczystą 
Mszę świętą.

W homilii ks. biskup podkreślił, że święci 
Jan XXIII i Jan Paweł II często adorowali 
Najświętszy Sakrament i z tego wynikała ich 
miłość i życzliwość wobec innych..

Po Mszy św. w sali ojca A. Kordeckiego 
wysłuchaliśmy referatu ks. prof. Janusza 
Królikowskiego, który przypomniał, że „Ser-
ce Jezusa jest pierwszym źródłem świętości 
każdego ucznia Boskiego Mistrza”. 

Od Niego powinniśmy uczyć się pokory 
i wyciszenia w tym hałaśliwym świecie, 
powtarzając: „Jezu cichy i pokornego serca, 
uczyń serca nasze według serca Twego”.

Ks. profesor mówił również o potrzebie 
formacji duchowej, którą powinniśmy zacząć 
od nas samych. Ewangelia musi się wypełnić 
w nas, abyśmy mogli ja nieść dalej nie jako 
prawo ludzkie, lecz jako Bożą miłość. Trzeba 
codziennej lektury Pisma Świętego, adora-

cji Najświętszego Sakra-
mentu i mocy płynącej 
z białej hostii, Eucharystii 
i różańca.

Dla rodzin ważne było 
również zwrócenie uwa-
gi na dialog i modlitwę 
w rodzinach, na przeka-
zywanie wiary z pokolenia 
na pokolenie, na wspólne 
czytanie Pisma Świętego 
W rodzinach z dziećmi 
trzeba pamiętać o właści-
wej hierarchii: na pierw-
szym miejscu Bóg, potem 
mąż lub żona, potem dzie-

„Ze świętymi ku sercu Jezusa” Nowe chorągwie  
w parafii JTiAP

Chorągiew Straży 
Najświętszego  

Serca Pana Jezusa

Chorągiew Liturgicznej  
Służby Ołtarza
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Musimy więc zapytać siebie samych, czy zda-
jemy sobie sprawę z tego, że Bóg jest miłością. 
To jest pierwsze i podstawowe pytanie. 

Drugie podobne jest do pierwszego, a do-
tyczy naszego stosunku do nas samych: Czy 
kochamy siebie samych? Większość odpowie: 
to oczywiste, że człowiek kocha samego 
siebie. Czy jednak kochamy siebie, czy tylko 
swój pozytywny obraz, udając, że ciemna 
strona naszej osoby nie istnieje? Podobnie jest 
z alkoholikiem, który leczy się w szpitalu, ale 
leczy swoje lepsze ja, natomiast prawdziwy 
alkoholik czeka na niego przed szpitalem, by 
zaraz zaprowadzić go do najbliższej knajpy. 
Miłość siebie samego polega także na akcepta-

cji swojej gorszej strony, bo tylko wtedy można 
coś w swoim życiu zmienić. 

Trzecie pytanie dotyczy chrześcijańskiej 
prawdy, że nie możemy kochać Boga i siebie 
samego, jeżeli nie staramy się kochać drugiego 
człowieka. Pytanie więc, jakie musimy sobie 
zadać, brzmi:czy jesteśmy tego świadomi i czy 
próbujemy według tego żyć. 

Trzy pytania i trzy prawdy chrześcijań-
skiego życia. Jeżeli traktujemy je poważnie, 
to mamy szanse przybliżyć się do Tajemnicy 
Trójcy Świętej, bo uczestniczymy w życiu 
miłości. Pytania te musimy postawić sobie 
samym..

ks. Rafał Masarczyk SDS

„Salwator”
V Międzyparafialny Festyn

Na łamach „Naszej Parafii” prosiliśmy 
o wsparcie organizacji festynu, dlatego 

też tutaj pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy udzielili nam wsparcia i wzięli udział 
w jego organizacji. Dziękujemy paniom, które 
podarowały nam swoje wypieki, oraz paniom, 
które poświęciły swój czas, aby je sprzedawać. 
Parafianom, którzy wsparli tegoroczną Cegiel-
nię fantami. Ks. Przemysławowi Marszałkowi, 
dzięki któremu gościliśmy w tym roku „Siew-
ców Lednicy”.

Dziękujemy darczyńcom Festynu „Salwa-
tor” którymi są m.in.
• Gminna Spółdzielnia Oborniki Śl.,
• Bank Spółdzielczy Oborniki Śl.,
• Firma Octopus,
• Ośrodek Jeździecki „Koński Dwór’’ 

w Morzęcinie Wlk.,

• Cukiernia „Beza’’,
• oborniccy pszczelarze,
• pizzerie i restauracje: Bajka, Milana, 

Pauza, Pizza on the Way, Hot Wook, 
Planeta Ekspres oraz firma Mr. Fresh 
Food Hupa Jacek Catering (dziękujemy 
za pyszną zupkę!),

• sklepy: ABC, Rodar, sklep komputerowy 
z ul. Skłodowskiej, drogeria Vica,

• Mini Bus-Aleksandrowicz,
• Obornickie zakłady usługowe: fryzjer-

skie, kosmetyczny, krawiecki,
• SPR „Bór”Oborniki Śl.,
• Apteka „Wratislavia”
• oraz bardzo wielu ofiarodawców pry-

watnych, których imion i nazwisk nie 
jesteśmy w stanie wymienić, a których 
nie chcemy pominąć.

Dziękujemy także harcerzom, państwu 
Dariuszowi i Ewie Bursztynowiczom, Bog-
danowi Giermkowi, pracownicom Urzędu 
Miasta i Gminy.

Nie sposób wszystkich wymienić ale dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli w jakikol-
wiek sposób. Bóg zapłać – On Wam okazanego 
dobra na pewno nie zapomni.

Istnieje pewna anegdota o człowieku, który 
kupił mieszkanie w bloku, w Paryżu. Jak 

to w bloku bywa, mieszkania są do siebie 
podobne, niektóre wręcz identyczne. Jako 
nowy mieszkaniec postanowił przestawić 
się współlokatorom, pukał więc do kolejnych 
drzwi, przedstawiając się jako nowy sąsiad. 
Dotarł w ten sposób do mieszkania, które 
znajdowało się akurat pod jego lokum. Otwo-
rzył mu sympatyczny starszy pan, zaprosił 
go do środka i poczęstował dobrym winem. 
Nasz bohater, rozglądając się po mieszkaniu, 
zauważył na ścianach jest bardzo ładną tape-
tę, zapytał więc gospodarza, gdzie ją kupił. 
Gospodarz grzecznie podał adres sklepu, 
w którym dokonał zakupu. Następnie nowy 
lokator zapytał: „A ile rolek Pan kupił?” 
Otrzymał odpowiedź, że trzydzieści pięć 
rolek. Po skończonej wizycie udał się czym 
prędzej do sklepu i kupił trzydzieści pięć ro-
lek tapety. Następnego dnia zabrał się pilnie 
do tapetowania swojego mieszkania. Gdy 
skończył, okazało się, że zostało mu jeszcze 
dziesięć rolek. Obszedł mieszkanie i stwier-
dził, że wszystkie ściany był pokryte tapetą, 
niczego nie pominął. Kupił tyle samo rolek co 
sąsiad, mieszkanie ma takie samo i zostało mu 
dziesięć rolek. Jak to możliwe? Następnego 
dnia udał się więc z wizytą do sąsiada, a ten 
jak zwykle uprzejmie zaprosił go do środka 
i poczęstował dobrym winem. W czasie roz-
mowy nasz bohater zapytał, jak to możliwe, 
że zostało mu dziesięć rolek, skoro kupił taką 
samą ilość, co sąsiad. Grzeczny staruszek 
uśmiechnął się i stwierdził, że wszystko się 
zgadza, bo jemu też zostało dziesięć rolek.

Ostatecznie wszystko się zgadza, bo prze-
cież nasz bohater nie zapytał, ile rolek zużył 
sąsiad do tapetowania, tylko ile rolek kupił 
w sklepie. Odpowiedź, którą otrzymamy, zale-
ży więc od tego, o co pytamy. O co więc należa-
łoby zapytać, zastanawiając się nad tajemnicą 
Trójcy Świętej? Jeżeli do tajemnicy Trójcy 

Właściwie pytać
Świętej podejdziemy jak do przedmiotu, to nie 
otrzymamy żadnej zadowalającej odpowiedzi. 
Znawca komputerów wie, z jakich części się 
je składa, jakie zadanie spełnia każda część, 
wie, jak części ze sobą współpracują, potrafi 
znaleźć i wymienić zepsutą, gdy komputer 
nie działa. Jednakże żadna z części nie jest 
całym komputerem. Natomiast Trójca Święta 
składa się z trzech części, czyli Osób, a mimo 
wszystko jest jeden Bóg, a każda z osób jest 
Bogiem. To niepojęte. Nie można więc poznać 
Trójcy Świętej w taki sposób, jak się poznaje 
przedmioty.

Pismo Święte mówi, że mężczyzna opusz-
cza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak, 
że stają się jednym ciałem. Z doświadczenia 
wiemy, że małżonkowie po ślubie zachowują 
swoją odrębność cielesną, więc tą wypowiedź 
należy tłumaczyć duchowo, że istnieje między 
nimi więź duchowo-psychiczna. Natomiast 
pojawienie się dzieci jest wyrazem jedności 
mężczyzny i kobiety, bo dzieci posiadają 
połowę genów ojca i połowę genów matki. 
Jednakże pod względem cielesnym dziecko jest 
odrębnym organizmem, więź psychiczno-du-
chowa różni się w różnych rodzinach. Często 
dzieci opuszczają dom rodzinny i żyją w swoich 
własnych rodzinach, a czym im większa odle-
głość, tym rzadziej się spotykają i przebywają 
razem. Bywają także rodziny, gdzie więzi 
między dziećmi i rodzicami zupełnie zanikają 
bądź zmieniają się w nienawiść. Trójca Święta 
natomiast trwa wiecznie, Osoby Trójcy Świętej 
są tak złączone, że stanowią jedność, dzięki 
której mimo wszystko jest jeden Bóg. Relacje 
rodzinne jako obraz wewnętrznego życia Boga 
nie są więc zadowalające.

Jakie więc powinniśmy zadać pytanie, 
by przybliżyć się do tej Tajemnicy? Przede 
wszystkim musimy zadać pytanie sami sobie. 
Św. Augustyn twierdził, że im więcej poznaje-
my naszą duszę, tym bardziej poznajemy Boga, 
gdyż Bóg jest bliższy naszej duszy niż my sami. 



1918

festyn 

SALWATOR  
– 14 czerwca 2014

Pielgrzymka do Lichenia
21 czerwca odbyła się pielgrzymka do 

Lichenia ministrantów i ich rodziców oraz 
młodzieży z parafii pw. św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego. 48-osób wyruszyło o 6 
rano. Naszym przewodnikiem był pan Wie-
sław Gryz, a opiekunem ks. Włodzimierz 
Szydłowski.

Na miejsce Kaplic Lasu Grablińskiego, 
czyli miejsc Objawienia Matki Bożej 

Licheńskiej dotarliśmy o godzinie 10. Naj-
pierw obejrzeliśmy Kaplicę Sosny, następnie 
Kaplicę Wieczernika, później Kaplicę Jubi-
leuszową, a na końcu Kaplicę Białą, w której 
znajdował się kamień z odciśniętymi stopami 
Matki Bożej. Później poszliśmy do kościoła 
Św. Doroty. To miejsce również zrobiło na 
nas duże wrażenie. Po krótkiej wspólnej 
modlitwie udaliśmy się do bazyliki licheń-
skiej. O dwunastej została tam odprawiona 
tam Msza święta, po której pielgrzymi mogli 
pomodlić się w ciszy i w skupieniu przed cu-
downym obrazem. Następnie zwiedziliśmy 

wszystkie kaplice i podziemia 
znajdujące się w bazylice. 

Po wyjściu z bazyliki 
udaliśmy się na Górę 
Kalwaryjską przez ma-
lownicze ogrody. Pod 
koniec pielgrzymki 
mieliśmy czas wolny 
na zwiedzanie do-

wolnych miejsc oraz 

zakupienie pamiątek. W drodze powrotnej 
wszyscy dzieliliśmy się swoimi przeżyciami, 
nie tylko pięknem i bogactwem bazyliki, ale 
przede wszystkim odczuciami duchowymi, 
których doznaliśmy za wstawiennictwem 
Matki Bożej Licheńskiej.

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. 
Wróciliśmy do domu około dwudziestej. 
Pielgrzymkę uważam za udaną. Zwiedzenie 
tych wszystkich ważnych miejsc na pewno 
pogłębiło wiarę wielu ludzi, dało siłę i na-
dzieję na dalsze życie w miłości do Boga.               

Dziękuję naszemu przewodnikowi, opie-
kunowi i wszystkim uczestnikom pielgrzym-
ki za mile spędzony czas i dobrą atmosferę.
Dziękujęmy także sponsorom wycieczki: To-
warzystwu Przyjaciół Dzieci w Obornikach 
Śląskich, Panu Stanisławowi Brańskiemu, 

Piekarni „Beza” Państwu Kosowskim  
i Parafii JTiAP. 

Małgorzata Rzeczycka
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HUSIATYN na UKRAINIE 
prosi o pomoc w remontach kościoła!

RZYMO-KATOLICKI KOŚCIòŁ św. Antoniego z Padwy, Parafia św. Antoniego z Pa-
dwy, vul. Sukhodilska 5, 48200 Husiatyn, Ternopilska obl., Ukraina-Україна, Tel./fax +380 
(3557) 2-25-93; web: www.husiatyn.ofm.org.ua ; e-mail: husiatyn@ofm.org.ua , Kapłani: 
fr. Michał Bagiński (proboszcz parafii), fr. Gracjan Diadiuk (wikary parafii)

Drodzy Bracia i Siostry!
Drodzy dawni mieszkańcy Husiatyna!

Zwraca się do Was o. Michał Bagiński, 
proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy 

w Husiatynie prosząc o pomoc i wsparcie.
6 maja 2014 roku rozpoczęliśmy długo 

oczekiwany kapitalny remont kościoła, umi-
łowanego przez wiele osób po dzień dzisiej-
szy. Planujemy przywrócić mu wygląd, jaki 
wielu z Was chyba jeszcze pamięta.

Zwracam się z nadzieją, że pomożecie 
nam w remontach, aby przywrócić temu 
kościołowi piękno i godność. Myślę, że 
na to zasługuje, jeżeli po tylu cieżkich 
historycznych latach jeszcze żyje. Bardzo 
potrzebujemy pomocy, aby dać radę z tym, 
co rozpoczęliśmy.

Każdy, kto chce pomóc, ofiarę może 
złożyć na konta niżej podane. Wiadomość 
o remontach będzie ciągle odnawiana. Kosz-

torys remontu całego dachu wynosi 86 520 
Euro, dlatego sami nie damy radę. Z serca 
dziękuje za wszelką pomoc.

Każdego wtorku o godz. 18.00 na cześć 
Świętego Antoniego z Padwy, za dobro-
czyńców jest sprawowana Msza święta. 
Dziękujemy!

Konto w pln (zł): BANK PEKAO, 34-130 
Kalwaria Zebrzydowska, ul. Rynek 2, nr 53 
1240 4214 1111 0010 5465 1565

Każda pielgrzymka mia-
ła zawsze swój temat 

wiodący, który pozwalał 
pątnikom formować sumie-
nia i pogłębiać świadomość 
religijną oraz narodową. Tak 
będzie i podczas tegorocznej 
wędrówki, przeżywanej pod 
hasłem: „Otwórzmy drzwi 
Chrystusowi!” Bardzo po-
trzebujemy rozważań, opar-
tych o bogatą spuściznę, jaką 
podarowała Polakom Boża 
Opatrzność dzięki posłudze 
św. Jana Pawła II.

Pielgrzymka wyruszy 
z katedry wrocławskiej 

będzie zakazu noclegów ko-
edukacyjnych, będzie wy-
pełniał polecenia Brata Prze-
wodnika, przyjmie w duchu 
pokuty wszystkie trudy piel-
grzymowania, osoby nielet-
nie mogą wyruszyć jedynie 
z opiekunem pełnoletnim. 
Pielgrzymka jest namiotowa, 
pamiętaj więc, aby zabrać ze 
sobą namiot, śpiwór i kari-
matę. Dbając o własne bez-
pieczeństwo, pamiętaj, aby 
mieć przy sobie dokument 
stwierdzający o twoim bez-
pieczeństwie zdrowotnym. 
Na trasie jest możliwość 
zaopatrzenia w podstawowe 
artykuły spożywcze.

Koszty pielgrzymki wy-
noszą: dla dzieci i młodzieży 
do ukończenia gimnazjum 
włącznie – 80 zł, dla pozo-
stałych uczestników – 90 zł. 
W przypadku uczestnictwa 
powyżej trzech i więcej osób 
z jednej rodziny (np. brat, sio-
stra i rodzice) przewidziane 
są zniżki.

Zapisy powinny być do-
konane w parafiach do końca 
lipca 2014 r., a od 30 do 1 
sierpnia 2014 r. w godz. od 
11.00 do 17.00 w Centralnym 
Punkcie Informacyjnym Piel-
grzymki w Duszpasterstwie 
Akademickim „Wawrzyny” 
– Wrocław, ul. Bujwida 51 
lub telefonicznie (71 328 47 
68). Możliwe zapytania w spr. 
pielgrzymki drogą mailową, 
pisząc na adres pielgrzym-
ka@pielgrzymka.pl.

2. sierpnia 2014 r. (w sobo-
tę). Przybycie na Jasną Górę 
i wejście przed obraz Matki 
Bożej zaplanowane jest na 
10. sierpnia 2014 r.

W Pielgrzymce może 
wziąć udział każdy, kto zo-
bowiąże się spełnić nastę-
pujące warunki: zapisze się 
w swojej parafii (w Obor-
nikach u ks. Michała Go-
łębiewskiego) lub w Dusz-
pasterstwie Akademickim 
do końca lipca br., na czas 
pielgrzymki powstrzyma się 
całkowicie od palenia tytoniu 
i picia alkoholu, przestrzegać 

Piesza Pielgrzymka 
WrocłaWska
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Kronika 
parafialna 

Duchowe drogowskazy 
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 19)

Dobra wola

W obliczu Boga nie ma stanowiska ani 
małego, ani niskiego. (…) Niech każdy 
stara się być pożytecznym! Kto nie może 
wiele, może jednak mało. Co nieco może 
jednak każdy. Dzięki dobrej woli można 
wiele osiągnąć.

Kronika parafii NSPJ

W niedzielę 25 maja o godz. 16.00 przy 
kapliczce na Żwirowisku zostało odprawione 
nabożeństwo majowe. O godz. 19.30 odbyło się 
spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem 
dla młodzieży klas II. Po Mszach św. Akcja 
Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej; zebrano 705 zł.

26 maja oraz 5 i 26 czerwca odbyły się 
spotkanie organizacyjne festynu międzypara-
fialnego „Salwator”.

We wtorek 27 maja i 17 czerwca po wie-
czornej Mszy św. odbyła się modlitwa uwiel-
bienia, którą poprowadziła wspólnota Galilea 
z Wrocławia. 

W środę 28 maja na parkingu przy kościele 
od godz. 12.00 do 16.00 była prowadzona 
zbiórka elektrośmieci na rzecz fundacji Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie.

29 maja i 25 czerwca o godz. 19.15 w Domu 
Katolickim, w ramach „Wieczorów Nikodema”, 
odbyła się katecheza dorosłych. Katechezę 
zatytułowaną: „Jak żyć słowem Bożym na co 
dzień?” poprowadził ks. dr Roman Słupek SDS.

W pierwszą niedzielę miesiąca 1 czerwca 
o godz. 8.00 sprawowana była Msza św. w in-
tencji Żywego Różańca i odbyła się zmiana 
tajemnic różańcowych. Podczas Mszy św. 
o godz. 12.30 udzielany był sakrament chrztu 
św. Od godz. 15.00 trwała adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. O godz. 18.30 sprawowana 
była Msza św. w intencji dzieci i rodziców 
z grupy Różańca Rodziców. Przed kościołem 
prowadzono zbiórkę do puszek na budowę 
Świątyni Opatrzności Bożej; zebrano 1300 zł.

W środę 4 czerwca w kościele przy ul. 
Trzebnickiej podczas Mszy św. o godz. 18.00 
młodzież naszej parafii otrzymała sakrament 
bierzmowania z rąk ks. bpa Andrzeja Siemie-
niewskiego.

W czwartek 5 czerwca o godz. 18.30 była 
sprawowana Msza św. w intencji słuchaczy 
i wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Homilię wygłosił ks. Rafał Masarczyk SDS. 

W piątek 6 czerwca od 16.30 do 17.00 trwała 
spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci. O 17.00 
odbyło się nabożeństwo czerwcowe z obrzędem 
Komunii św. 

W sobotę 7 i 28 czerwca kapłani odwiedzili 
chorych z posługą sakramentalną.

W sobotę 7 czerwca, w wigilię uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego, po wieczornej Mszy 
św. odbył się koncert muzyki gospel w wykonaniu 
zespołu „Mam Się Dobrze”. 

W niedzielę 8 czerwca w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego Akcja Katolicka zorganizowała 
o godz. 16.00 nabożeństwo pod krzyżem na 
Grzybku. Ofiary składane na tacę podczas Mszy 
św., przeznaczone na cele inwestycyjne w naszej 
parafii, wyniosły 4580 zł. Na prośbę polskich 
biskupów była również prowadzona zbiórka do 
puszek na rzecz poszkodowanych powodzią na 
Bałkanach; zebrano 1045 zł.

W czwartek 12 czerwca o godz. 18.30 sprawo-
wana była Msza św. w intencjach Akcji Katolickiej. 

W sobotę 14 czerwca na terenie targowiska 
„Mój Rynek” odbył się festyn międzyparafialny 
SALWATOR. Festyn rozpoczął się o godz. 15.00, 
miał charakter rodzinny i był świętem obu parafii. 
W ramach festynu odbyły się m. in. występy dzieci 
ze schol obu parafii, młodzieży z Obornickiego 
Ośrodka Kutury, zawody międzyparafialne, zna-
kowanie rowerów, nauka udzielania pierwszej 
pomocy. Można było kupić domowe ciasto, 
wypić smaczną kawę, zrobić zdjęcie w stroju 
salwatorianina w towarzystwie założyciela o. 
Franciszka Jordana, skorzystać ze stoiska wy-
dawnictwa Salwator i „Naszej Parafii”, a także 
zakupić cegiełkę wspierającą festyn. W ramach 
festynu prowadzona była akcja Społeczności 
programu Komendy Głównej Policji „Profilak-
tyka a Ty” w celu przeciwdziałania przemocy. 
Gwiazdą festynu był zespół „Siewcy Lednicy”, 

który każdego roku podczas lednickiego czuwania 
chwali Boga śpiewem i muzyką. Przed utworem 
finałowym wylosowano nagrody: rower, aparat 
fotograficzny i lunetę. 

W niedzielę 15 czerwca po Mszę św. odprawia-
nej o godz. 12.30 odbyło się spotkanie rodziców 
i dzieci klas drugich podsumowujące dotychcza-
sowe przygotowanie do pierwszej Komunii św. 

W środę 18 czerwca o godz. 19.00 odbyło 
się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem 
dla młodzieży klas I. Miało ono charakter podsu-
mowania dotychczasowego przygotowania do 
przyjęcia sakramentu.

W czwartek 19 czerwca w Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej po Mszy 
św. odprawianej w kościele NSPJ o godz. 10.00 
odbyła się procesja eucharystyczna do kościoła 
św. JTiAP. Mszy św. przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Mirosław Stanek, magister nowicjatu 
Salwatorianów w Bagnie. W kolejnych dniach 
trwała oktawa Bożego Ciała. Z tej racji po nabo-
żeństwach czerwcowych odbywały się procesje 
eucharystyczne wokół kościoła. W czwartek 
26 czerwca na zakończenie oktawy odbyło się 
poświęcenie ziół i kwiatów.

W piątek 20 czerwca odbyło się spotkanie 
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja: o godz. 
18.30 sprawowana była Msza św. w poleconych 
intencjach, po niej odmówiono różaniec.

W Niedzielę 22 czerwca po Mszach św. wolon-
tariusze prowadzili zbiórkę do puszek na wsparcie 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, 
w ramach której wyjadą na Kresy, by tam pracować 
przy porządkowaniu polskich cmentarzy.

W środę 25 czerwca o godz. 19.00 odbyło się 
spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci, 
które będą uczestniczyły w letnim wyjeździe na 
„Wakacje z Bogiem”. 

W piątek 27 czerwca przeżywaliśmy odpust 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uro-
czystą Mszę św. o godz. 18.30 odprawi, homilię 
wygłosił i procesję eucharystyczną wokół kościoła 

poprowadził ks. Krzysztof Gasperowicz ojciec 
duchowny w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Salwatorianów w Bagnie. W uroczysto-
ściach odpustowych wzięli udział kapłani 
dekanatu prusickiego.

W piątek w o godz. 9.15 sprawowana była 
Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Do 
spowiedzi można było przystąpić w czwartek 
od godz. 18.00.
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Nowi Lektorzy  
w parafii JT i AP 

8 czerwca, w uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego, po odpowiednim przygoto-
waniu czterech ministrantów: Maksymilian 
Adamek, Tomasz Szatan, Tomasz Gawlik 
i Miłosz Stempień rozpoczęło posługę 
lektorską. 

W kościele katolickim to posługa wią-
żąca się z odczytywaniem nabożeństw 
i czytaniem z Pisma Świętego podczas 
Mszy, z wyjątkiem Ewangelii, która jest 
zarezerwowana dla posługi kapłańskiej. 
Ponadto lektor może odczytywać modli-
twę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie 
ma kantora, lektor może zarówno odczy-
tać, jak i zaśpiewać psalm responsoryjny. 
W czasie procesji na wejście może ponadto 
wnieść Księgi Ewangelii – Ewangeliarz.  
Posługa w kościele zarezerwowana jest nie 
tylko dla ministrantów, ale dla każdego 
wiernego, o czym przypomina nam Kodeks 
Prawa Kanonicznego: „Wszyscy wierni, 
zgodnie z własną pozycją, winni starać się 
prowadzić życie święte, przyczyniać się do 
wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać 
Jego świętość”. Wzywamy ich do życia 
Słowem Bożym każdego dnia i prośmy w na-
szych modlitwach o nowych ministrantów 
do służby przy Ołtarzu Pańskim.

OgłOszeniA 
pArAfii JTiAp

Peregrynacja 
Matki Bożej Niepokalanej
W naszej parafii trwa Peregrynacja figury 

Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Rodziny 
i osoby, które pragną przyjąć Matkę Bożą do 
swoich domów, proszone są o zgłaszanie się 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Odwiedziny chorych
5 lipca – odwiedziny chorych w domach. 

Z racji wakacji odwiedzin chorych nie będzie 
w miesiącu sierpniu. 

Nabożeństwo fatimskie
12 lipca  nabożeństwo fatimskie o godz. 19.00.

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 Padew-
skiego ul. Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki 
Śląskie 

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.

OgłOszeniA 
pArAfii nspJ

Podziękowania festynowe
Składamy serdeczne podziękowanie 

wszystkim osobom i instytucjom, które po-
mogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
festynu międzyparafialnego. Dziękujemy za 
osobiste zaangażowanie wielu osób, za ofia-
rowane fanty, ciasta, harcerzom i wolonta-
riuszom za ich dyspozycyjność. Dziękujemy 
Urzędowi Miejskiemu w Obornikach Śl., dy-
rekcji i pracownikom OSiR-u za udostępnie-
nie miejsca, a także Pełnomocnik Burmistrza 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
za wsparcie i udzieloną pomoc.

Wakacje z Bogiem
W dniach od 18 do 23 sierpnia parafia 

NSPJ organizuje w Wisełce nad morzem na 
wyspie Wolin wypoczynek w formie „Wa-
kacji z Bogiem” dla dzieci z naszej parafii. 
Uczestnikami „Wakacji” będą ministranci, 
dzieci ze scholi, a także dzieci z rodzin, 
z trudniejszą sytuacją finansową. Aby 
wyjazd doszedł do skutku potrzebne jest 
dodatkowe wsparcie finansowe. Zwracamy 
się zatem z prośbą o dobrowolne ofiary na 
rzecz zorganizowania „Wakacji z Bogiem”. 
W niedzielę 6 lipca będzie prowadzona 
zbiórka do puszek na ten cel. 

Błogosławieństwo 
rocznych dzieci
W niedzielę 14 lipca podczas Mszy św. 

o godz. 12.30 dzieciom, które obchodzą 
pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św., 
zostanie udzielone „błogosławieństwo rocz-
nych dzieci”.

Remont kościoła
Informujemy, że od dnia 7 lipca 2014 roku 

planowany jest remont, który będzie pro-
wadzony w budynku kościoła. W związku 
z tym, aby usprawnić jego przebieg, kościół 
zostanie na czas prac zamknięty. W tygodniu 
Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00 
i 18.30 w dużej sali Domu Katolickiego, 
a więc w dawnej kaplicy. Msza św. niedzielna 
sprawowana w sobotę wieczorem 12 lipca 
oraz Msze niedzielne 13 lipca będą odpra-
wiane na ołtarzu polowym obok kościoła. 
Sytuacja może powtórzyć się jeszcze w ko-
lejną niedzielę – czyli 20 lipca.

Konta parafialne:
Bank Śląski ING  

03 1050 1575 1000 0090 3010 2462
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śl.  

96 9583 0009 0011 8330 2000 0001

Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl

 Najlepsze życzenia na urodziny i imieniny 
dla księdza Włodzimierza Szydłowskiego 
oraz na imieniny dla księdza Przemysława 
Marszałka – dobrego zdrowia, umocnie-
nia w kapłaństwie, wytrwałości w służbie 
duszpasterskiej, pomocy od Boga i ludzi 
w przezwyciężaniu trudności, a także cier-
pliwości i sukcesów w pracy katechetycznej 
z młodzieżą oraz utrzymania codziennego 
uśmiechu – składa Redakcja

Życzenia
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Kronika 
parafialna 

Kronika parafii JTiAP

25 maja po Mszy św. o godz. 12.30 miała 
miejsce konferencja dla dzieci z klas II przygo-
towujących się do przyjęcia I Komunii Świętej 
oraz ich rodziców. 

26 maja modliliśmy się za nasze mamy 
w dniu ich święta. Po Mszy św. wieczornej 
odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego.

28 maja odbyła się próba przed uroczy-
stością przyjęcia sakramentu bierzmowania. 
Natomiast na plebanii odbyło się Walne 
Zgromadzenie Katolickiego Stowarzyszenia 
„Ecclesia”.

1 czerwca przeżywaliśmy pierwszą niedzie-
lę miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła 
zmiana tajemnic różańcowych. Po południu 
od godz. 15.00 trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu, zakończona o godz. 16.45 nabo-
żeństwem czerwcowym. 

1 czerwca przeżywaliśmy Święto Dzięk-
czynienia. W tym dniu wspieraliśmy swoimi 
modlitwami i ofiarami do puszek przed kościo-
łem Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. 
Ofiary wyniosły 1898 zł.

1 czerwca rozpoczęły się nabożeństwa 
czerwcowe, sprawowane w tygodniu po Mszy 
św. wieczornej.

2 czerwca odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

3 czerwca miała miejsce spowiedź św. dla 
kandydatów do bierzmowania, ich świadków 
i rodziców. Po Mszy św. wieczornej odbyła się 
próba przed uroczystością przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania.

4 czerwca przeżywaliśmy w naszym ko-
ściele uroczystość przyjęcia sakramentu 
bierzmowania przez naszą młodzież. Szafarzem 
sakramentu był ks. bp Andrzej Siemieniewski. 

5 czerwca, w pierwszy czwartek miesiąca, 
sprawowaliśmy Godzinę Świętą. 

6 czerwca po Mszy św. wieczornej nastąpiła 
zmiana bilecików Straży Honorowej Serca Pana 
Jezusa i spotkanie formacyjne.

7 czerwca sprawowaliśmy nabożeństwo 
pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi. W tym dniu odwiedziliśmy z posługą sa-
kramentalną naszych chorych w domach.

8 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. W tym dniu taca na remont 
kościoła wyniosła 6264 zł. 

9 czerwca przypadło liturgiczne święto NMP 
Matki Kościoła. Po mszy św. wieczornej odbyło 
się spotkanie Kręgu Biblijnego. 

9 czerwca sprawowaliśmy w naszym kościele 
nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział 
potomkowie rodziny von Schaubert. Nabożeństwo 
było sprawowane w dwóch językach: niemieckim 
i polskim. Przewodniczył mu ks. Rafał Masarczyk, 
a kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek Wawrzy-
niak. Po nabożeństwie w Saloniku Czterech Muz 
odbył się wieczór autorski książki pt. „Powrót do 
mego liścianego rowu” pani Elisabeth Bomhard 
z domu von Schaubert. 

10 czerwca odbyło się w naszym kościele 
spotkanie organizacyjne dla wszystkich, którzy 
pragną w tym roku od 2 do 10 sierpnia uczestni-
czyć w 34. Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymce na 
Jasną Górę. Natomiast w salce na plebanii odbyło 
się spotkanie salwatorianów świeckich i wszyst-
kich, którzy pragną poznać duchowość naszego 
Założyciela ks. Franciszka Jordana. 

12 czerwca sprawowane było nabożeństwo 
fatimskie. Na początku Mszy św. zostały poświę-
cone dwa nowe sztandary parafialne: Liturgicznej 
Służby Ołtarza i Straży Honorowej Serca Pana 
Jezusa. 

13 czerwca przeżywaliśmy uroczystość 
odpustową ku czci św. Antoniego Padewskiego – 
Patrona naszej parafii. Msze św. sprawowane były 
o godz. 8.30 i o godz. 18.30 (suma odpustowa). 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. Mikołaj Markiewicz SDS – konsultor 
prowincjalny z Krakowa. Po Mszy św. miała 

miejsce procesja eucharystyczna, a po niej uca-
łowanie relikwii. 

14 czerwca na placu targowym „Mój Ry-
nek”odbył się V Festyn Międzyparafialny „Sal-
wator”. 

15 czerwca, w niedzielę Trójcy Świętej, prze-
żywaliśmy uroczystość prymicyjną ks. Damiana 
Jaje SDS. Msza św. prymicyjna została odpra-
wiona o godz. 11.00. Po każdej Mszy św. ks. Da-
mian udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. 

16 czerwca ks. Superior Benon Hojeński SDS 
obchodził swoje imienny oraz jubileusz 45-lecia 
przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Jubileuszo-
wo-imieninowa Msza św., którą koncelebrowało 
kilku kapłanów, została odprawiona o godz. 
19.00. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Jacek 
Wawrzyniak. Po Mszy św. grupy parafialne 
złożyły Jubilatowi życzenia. 

18 czerwca odbyło spotkanie Rady Para-
fialnej.

19 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 
Procesja tradycyjnie była wspólna dla obydwu 
naszych parafii. W Kowalach i Golędzinowie 
Msza św. w Boże Ciało była sprawowana po połu-
dniu o godz. 16.00, a po niej wierni szli w procesji 
eucharystycznej wokół kaplicy. Tradycyjnie na 
uroczystość Bożego Ciała zaprosiliśmy do nas 
gości z naszego Seminarium Duchownego w Ba-
gnie. Głównej Mszy św. o godz. 10 przewodniczył 
i kazania w tym dniu głosił ks. Mirosław Stanek 
SDS. Towarzyszyli mu nasi alumni. Dziękujemy 
wszystkim, którzy uświetnili te uroczystość 
i przygotowali ołtarze. 

Od 20 czerwca przez całą oktawę Bożego 
Ciała, do następnego czwartku, 26 czerwca, po 
Mszy św. o godz. 19.00 odbywały się procesje 
eucharystycznae wokół naszego kościoła. 

21 czerwca młodzież, ministranci i lektorzy 
oraz ich rodzice wraz z ks. Włodzimierzem 
Szydłowskim wyjechali dona jeden dzień do 
Lichenia. Straż Honorowa NSPJ wyjechała na-
tomiast na doroczne spotkanie na Jasną Górę. 

22 czerwca przed kościołem wolontariusze 
przeprowadzili zbiórkę do puszek w ramach 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

24 czerwca odbyło się spotkanie orga-
nizacyjne dla uczestników 34. Wrocławskiej 
Pieszej Pielgrzymki.

27 czerwca przeżywaliśmy uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas 
Mszy św. o godz. 17.30 nastąpiło uroczyste 
przyjęcie do Godziny Obecności nowych 
członków Straży Honorowej Serca Jezuso-
wego. Był to także Światowy Dzień Modlitw 
o Uświęcenie Kapłanów. 

27 czerwca zakończył się kolejny rok zajęć 
szkolnych. Msza św. na zakończenie roku dla 
dzieci i młodzieży sprawowana była o godz. 
8.00. Z tego też powodu codzienna Msza św. 
poranna była odprawiona pół godziny później, 
tzn. o godz. 9.00.

28 czerwca przeżywaliśmy wspomnienie 
Niepokalanego Serca NMP. 

Księdzu Jackowi Wawrzyniakowi  
– z podwójnej okazji imienin oraz  

jubileuszu 15-lecia święceń kapłańskich  
– najlepsze życzenia zdrowia, sił,  

pomyślności w pracy duszpasterskiej  
i kierowaniu parafią, 

opieki świętego patrona oraz wielora-
kich darów Ducha Świętego  

i obfitych łask Boskiego Zbawiciela  
na dalsze lata posługi kapłańskiej 

składa
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Odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę:

Parafia NSPJ
29. Zbigniew Henryk Królikowski  

l. 83, zm. 16.05.2014 r.
30. Zofia Płuciennik zd. Tereszczak  

l. 86, zm. 27.05.2014 r.
31. Stanisław Antoni Fechter  

l. 66, zm. 25.05.2014 r.
32. Janina Ciesielska l. 89 zm. 05.06.2014 r. 
33. Czesław Maślankowski  

l. 88, zm. 08.06.2014 r.
34. Bolesława Nakielska l. 86, zm. 07.06.2014 r.
35. Ryszard Nowak l. 64, zm. 08.06.2014 r.
36. Krystyna Stanisława Gaj  

l. 68, zm. 11.06.2014 r. 
37. Genowefa Teresa Chojak zd. Makson  

l. 79, zm. 20.06.2014 r.

Parafia JTiAP
24. Władysław Molka, l. 78, zm. 18.05.2014 r.
25. Krystyna Pazoła, l. 86, zm. 23.05.2014 r.
26. Eleonora Chorostowska, l. 91, zm. 26.05.2014 r.
27. JAdwiga Banach, l. 72, zm. 27.05.2014 r.
28. Jan Nowacki, l. 87, zm. 31.05.2015 r.
29. Edward Wereszko, l.63, zm. 31.05.2014 r.
30. Jadwiga Majewska, l. 91, zm. 18.06.2014 r.

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia NSPJ
4.  Renata Katarzyna Góralska  

i Krzysztof Grzegorz Bilski, 28.06.2014 r.

Parafia JTiAP
1.  Paweł Przybylski 

i Ewelina Ciećwierz, 31.05.2014 r.
2.  Bartłomiej Faltyn 

i Izabela Filimoniak, 31.05.2014 r.
3.  Marcin Kornaś 

i Dorota Tomaszewska, 21.06.2014 r.

O Matko  
Fatimskiego orędzia:

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

Spójrz, Matko 
 – oto jesteśmy.

(Apel Fatimski)

NabOżeństwa fatimskie 2014
w kościele św. Judy Tadeusza  
i św. Antoniego Padewskiego  

w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 35, 
o godz. 19.00

12 lipca – 13 sierpnia  
– 13 września – 13 października

Zapraszają księża salwatorianie

Sakrament  
Chrztu Œw. przyjêli:

Parafia NSPJ
14. Amelia Helena Bełkowska, 01.06.2014r 
15. Dorota Agata Fic, 01.06.2014r
16. Michał Norbert Brzyski, 01.06.2014r 
17. Dorota Kozera, 15.06.2014r
18. Barbara Ewa Długosz, 22.06.2014r

Parafia JTiAP
28. Rita Skorek, 31.05.2014 r.
29. Liwia Michalska, 07.06.2014 r.
30. Maksymilian Luchowski, 07.06.2014 r.
31. Lena Salwirak, 08.06.2014 r.
32. Ewelina Wilman, 15.06.2014 r.
33. Antoni Radek, 21.06.2014 r.


