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Przez całe wieki w krajach Bliskiego Wscho-
du wielkim szacunkiem otaczano pasterza, 
który prowadził swoje stado na pastwisko 
i bronił go przed dzikimi zwierzętami. Przez 
wieki też �pasterz� był jednym z najczęstszych 
starowschodnich tytułów królewskich.

Król Izraela Dawid bezpośrednio z pastwi-
ska od trzody swego ojca został powołany do 
godności królewskiej (por. 1 Sm 16,11-13). 
Bóg sam przypomina mu o tym mówiąc: Za-
brałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś 
był władcą nad ludem moim, nad Izraelem (2 
Sm 7,8). Sprawujący władzę nad ludem stale 
są przyrównywani do pasterzy, którzy winni 
paść swój lud rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15). 
Są jednak i źli pasterze, a ich postępowanie 
wyrządza krzywdę tym, którzy zostali powie-
rzeni ich opiece. To do nich odnoszą się słowa 
proroka Zachariasza: Biada złemu pasterzowi, 

Słowo na dziś
� Dobry Pasterz

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 10,1-4)

Kto nie wchodzi do owczarni przez bra-
mę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 

wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają 
jego głosu; woła on swoje owce po imieniu 
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowa-
dzi, staje na ich czele, a owce postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. (J 10,1-4)

który trzodę porzuca! (Za 11,17). Tym złym 
ziemskim pasterzom, pasącym samych siebie, 
a nie powierzone ich pieczy owce, jest przeciw-
stawiony Bóg � Dobry Pasterz. Tak mówi Pan: 
Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał 
o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu 
swojej trzody wtedy gdy znajdzie się wśród roz-
proszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu 
moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, 
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne 
(Ez 34,11-12).

Również i zapowiedziany Mesjasz ukarze 
się jako pasterz, którego Bóg obdarzy pełnią 
swojej władzy. Według Izajasza czasy me-
sjańskie rozpoczną się wówczas, gdy Bóg jako 
pasterz będzie pasł swą trzodę, zgromadzi ją 
swoim ramieniem, jagnięta będzie nosił na swej 
piersi, owce karmiące poprowadzi łagodnie 
(por. Iz 40,11).

Jezus tak właśnie przedstawił swoje posłan-
nictwo mówiąc: Ja jestem dobrym pasterzem (J 
10,11). Został On posłany do owiec, które pogi-
nęły z domu Izraela (Mt 15,24). Jak dobry pasterz 
troszczy się o każdą zagubioną owieczkę, tak 
Syn Człowieczy przeszedł po to, aby ocalić to, 
co zginęło (Mt 18, 11nn), a gdy odnajdzie już 
zagubioną owcę, bierze ją z radością na ramiona 
i wraca do domu (Łk 15,5). W przeciwieństwie 
do najemnika, który pozostawia owce bez opie-
ki, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, Jezus, 
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Dobry Pasterz, życie swoje oddaje za owce 
(J 10,17). Woła swoje owce, a one słuchają Jego 
głosu (por. J 10,3).

To przepiękne porównanie posługi Jezusa 
względem Ludu Bożego do posługi pasterza 
względem powierzonych jego pieczy owiec 
przypomina nam Kościół w IV Niedzielę 
Wielkanocną, często nazywaną z tego powo-
du Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna 
ona Tydzień Modlitw o Powołania, w którym 
będziemy się modlić o dobrych, gorliwych 
i świętych pasterzy oraz prosić o liczne i dobre 
powołania do życia konsekrowanego. 

Modląc się w tym tygodniu o powołania 
nie zapominajmy jednak o tym, że tylko 
w środowisku żywej wiary mogą one zostać 
rozpoznane, mogą dojrzeć i w swoim czasie 
wydać obÞ ty owoc. 

Ten ciągle aktualny nakaz Chrystusa zrodził 
ideę Dnia Kapłańskiego. Obecnie obchodzony 
jest on w pierwszy czwartek miesiąca jako 
Czwartek Kapłański.

Idea Dnia Kapłańskiego polega na całko-
witym poświęceniu i ofiarowaniu jednego 
dnia w miesiącu Zbawicielowi przez ręce 
Jego Najświętszej Matki w intencji uświęcenia 
wszystkich kapłanów i kandydatów do życia 
kapłańskiego i zakonnego oraz licznych i świę-
tych powołań do służby Bożej. W tej intencji 
należy również oÞ arować w tym dniu wszyst-
kie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia 
oraz wszystkie dobre uczynki, a także przyjąć 
Komunię Św.

Inicjatorem idei Dnia Kapłańskiego był 
ks. Paschalis Schmid (1887-1957), salwato-
rianin. Podczas rekolekcji kapłańskich, które 
odbywał w Tisis w Austrii, 23 lutego 1930 r. 
przeżył �godzinę narodzin Soboty Kapłań-
skiej�. Poczuł się wtedy powołanym do pracy 
nad problemami kapłanów w całym Kościele. 
W listopadzie 1931 r. rozmowie z biskupem 
Kellerem w Berlinie doszedł do przekonania, 
że najważniejsza jest świętość kapłanów, a po 
niej sprawa nowych powołań kapłańskich. 
Podczas rozmów z założycielką Dzieła Pomocy 
Kobiet dla Powołań Kapłańskich � księżniczką 
saksońską Immaculatą stwierdził, że kapłanom 
należy poświęcić jeden dzień w miesiącu.

W roku 1933 ks. Schmid ułożył �Modlitwę za 
mojego pasterza i wszystkich kapłanów�, która 
stała się początkiem Soboty Kapłańskiej.

W 1934 roku w Rzymie w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego ks. Schmid przed-

Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proście 

Pana żniwa, aby wyprawił robot-
ników na żniwo swoje.

(Mt 9,37-38) 

MODLITWA PAWŁA VI
O POWOŁANIA*

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś 
Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, 
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły 
młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami 
i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty 
powszechnego odkupienia, dla którego ustawicz-
nie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, 
otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali 
cały świat, w którym wznosi się niema prośba 
tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miło-
ści; spraw, by, odpowiadając na Twoje wołanie, 
przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali 
Twoje Ciało Mistyczne � Kościół i byli solą ziemi 
i światłością świata.

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie 
również na wiele serc kobiecych, czystych i wiel-
kodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości 
ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła 
oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. 
Amen.

* Agenda Liturgiczna Diecezji Opolskiej, Opole 
1981, s. 215.
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stawił swoje plany przełożonemu generalnemu 
salwatorianów ks. Pankracemu Pfeifferowi. 
Ten poparł te ideę, stając się jej najbardziej zde-
cydowanym i najważniejszym zwolennikiem. 
Kolejnym krokiem ks. Paschalisa był wybór 
dnia. Po długich rozważaniach wybrał sobotę 
po pierwszym piątku miesiąca, nazywając ją 
Sobotą Kapłańską. Pragnął bowiem powiązać 
ten dzień z Maryją, Matką Kapłanów.

Pierwszy Dzień Kapłański został odprawio-
ny 8 września 1934 r. w katedrze św. Jadwigi 
w Berlinie. Początkowo nabożeństwo rozsze-
rzyło się w różnych diecezjach niemieckich. 
Salwatorianie propagowali tę praktykę za 
pomocą książek, broszur i artykułów, a przede 
wszystkim obrazków z wyjaśnieniami i mod-
litwą na Dzień Kapłański w wielu krajach, 
między innymi uzyskali aprobatę biskupów 
polskich. Kard. August Hlond podkreślał: 
�Myśl Soboty Kapłańskiej odpowiada wielkiej 
potrzebie czasu i gorącym moim pragnieniem 
jest, by lud katolicki przez to nabożeństwo wy-
prosił Kościołowi Chrystusowemu świętych, 
oÞ arnych i bohaterskich kapłanów�.

21 listopada 1934 r. papież Pius XI na prośbę 
Generała Salwatorianów ks. Pankracego Pfe-
iffera udzielił inicjatywie Dnia Kapłańskiego 
swego błogosławieństwa.

Zachętą do propagowania praktyki Dnia 
Kapłańskiego stała się encyklika Piusa XI �Ad 
catholici sacerdotti�, w której papież podkreśla 
potrzebę modlitwy za kandydatów do kapłań-
stwa oraz w intencji uświęcenia kapłanów, 
a także zaleca wprowadzić osobną Mszę Wo-
tywną ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa 

MODLITWA ZA 
MOJEGO PASTERZA

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Na prośbę 
salwatorianów Stolica Apostolska zezwala na 
odprawienie powyższej wotywy w Dzień Ka-
płański obchodzony w pierwszy czwartek lub 
w pierwszą sobotę miesiąca. Osobnym zaś pis-
mem z dnia 12 kwietnia 1937 r. nadał specjalne 
odpusty praktykującym Dzień Kapłański.

Papież Paweł VI 11 kwietnia 1964 roku 
ustanowił Ogólnoświatowy Dzień Modlitw 
o Powołania obchodzony w Kościele w uroczy-
stość Dobrego Pasterza, a ponadto ogłosił nową 
modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.

Praktyka Dnia Kapłańskiego bardzo szybko 
zyskała kościelną aprobatę. Ks. Schmid zauwa-
żając problem powołań i zapoczątkowując tę 
ideę myślał nie tylko o Zgromadzeniu Salwa-
torianów, lecz problem ten dostrzegał w całym 
Kościele. W praktyce tej nie chodzi tylko 
o odmawianie modlitw za kapłanów i nowe 
powołania, chodzi także o pracę wewnętrzną, 
o właściwie nastawienie duchowe katolików, 
o zainteresowanie się sprawą uświęcenia ka-
płanów i nowych powołań kapłańskich.

Patrząc dzisiaj z perspektywy dziesiątek lat 
od zainaugurowania dnia modlitwy w inten-
cji powołań duchownych, trzeba stwierdzić, 
że jest on bardziej konieczny i potrzebny 
niż kiedykolwiek, gdyż coraz częściej brak 
powołań. Dzień ten powinien być zatem na 
nowo ożywiony i odnowiony we wszystkich 
wspólnotach i paraÞ ach.

Opracowano na podstawie:
ks. J. Wawrzyniak SDS, �Dzień Kapłański�, 

www.seminarium.sds.pl

Z duchowości salwatoriańskiej
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Eucharystia na nowo odkryta

Nastąpił moment konsekracji, mo-
ment cudu nad cudami. Za arcybisku-
pem pojawił się tłum ludzi. Wszyscy 
oni mieli na sobie takie same tuniki, 
ale w kolorach pastelowych. Ich 
twarze były lśniące, pełne radości. 
Mogłoby się komuś wydawać (nie 
umiem powiedzieć dlaczego), że byli 
ludźmi w różnym wieku, ale ich twa-
rze miały szczęśliwy wyraz i były bez 
zmarszczek.

Klęknęli, podobnie jak przy śpiewie �Świę-
ty, Święty, Święty��. Matka Boża powiedzia-
ła: �To są wszyscy święci i błogosławieni. 
Pomiędzy nimi są dusze twoich krewnych, 
którzy już cieszą się oglądaniem Boga�. Potem 
zobaczyłam Matkę Bożą, dokładnie po prawej 
stronie arcybiskupa, krok za celebransem. Była 
zawieszona lekko nad podłogą, klęcząc, ubra-
na w jasną, przeźroczystą, ale jednocześnie 
świetlaną niczym woda krystaliczna, tkaninę. 
Najświętsza Panna, ze złożonymi rękoma, spo-
glądała uważnie i z szacunkiem na celebransa. 
Mówiła do mnie stamtąd, ale cicho, prosto do 
serca, nie spoglądając na mnie: �Dziwi cię, że 
widzisz mnie stojącą za arcybiskupem, nie-

przeistoczenie
prawdaż? Tak właśnie powinno być... Z całą 
miłością, jaką mój Syn mi daje, nigdy nie dał 
mi godności, jaką obdarzył kapłanów � daru 
kapłaństwa do uobecniania codziennego cudu 
Eucharystii. Z tego powodu czuję głęboki 
szacunek dla księży i dla cudu, jaki Bóg czyni 
przez ich posługę. To właśnie zmusza mnie do 
klęknięcia tutaj, za nimi�. 

Przed ołtarzem pojawiły się cienie ludzi 
w szarych kolorach ze wzniesionymi rękoma. 
Maryja powiedziała: �To są błogosławione 
dusze czyśćcowe, które czekają na wasze 
modlitwy, aby dokonało się ich oczyszczenie. 
Nie przestawajcie modlić się za nimi. Oni 
modlą się za was, ale nie mogą modlić się za 
siebie. To wy macie się za nich modlić, aby 
pomóc im wydostać się z czyśćca, aby mogli 
być z Bogiem i cieszyć się wiecznie Jego 
obecnością�. Maryja dodała: �Teraz widzisz, 
że jestem tutaj cały czas. Ludzie udają się 
na pielgrzymki, szukając miejsc, gdzie się 
objawiłam. To dobrze ze względu na łaski, 
które tam otrzymają. Ale podczas żadnego 
z objawień, w żadnym innym miejscu, nie 
jestem bardziej obecna niż w czasie Mszy św. 
Zawsze mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie 
odprawia się Eucharystię. U stóp tabernakulum 
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trwam z aniołami, ponieważ jestem zawsze 
z Jezusem�. Widząc to piękne oblicze Matki 
oraz wszystkich innych z promieniującymi 
twarzami i złączonymi rękoma, czekających 
na cud, który powtarza się nieustannie, czułam 
się, jakbym była w samym niebie. �I pomyśl, 
że są ludzie, którzy w tym momencie są roz-
proszeni na rozmowie. Przykro mi to mówić, 
że wiele osób stoi z założonymi rękoma, tak 
jakby składali hołd Panu jak równy równemu 
sobie. Powiedz wszystkim ludziom, że nigdy 
człowiek nie jest bardziej człowiekiem, niż 
kiedy upada na kolana przed Bogiem�. 

Celebrans wypowiedział słowa konsekracji. 
Choć był człowiekiem normalnego wzrostu, 
nagle zaczął rosnąć i wypełniać się nadnatu-
ralnym światłem, które otoczyło go i przybrało 
na sile wokół jego twarzy. Z tego powodu nie 
mogłam zobaczyć jego rysów. Kiedy podniósł 
Hostię, zobaczyłam jego ręce. Na ich wierzch-
niej stronie miał jakieś znaki, które emanowały 
światłem. To był Jezus! W tym momencie 
Hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Na 
Niej ukazała się cudowna twarz Jezusa spoglą-
dającego na swój lud. Instynktownie chciałam 
skłonić głowę, ale Matka Boża powiedziała: 
�Nie patrz na dół. Podnieś swój wzrok i kon-
templuj Go. Wpatruj się w Niego i powtarzaj 
modlitwę z Fatimy: »Panie, wierzę, adoruję, 
ufam i kocham Ciebie. Proszę o przebaczenie 
za tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie 
ufają i nie kochają Ciebie«. (...) Teraz powiedz 
Mu, jak bardzo Go kochasz, i składaj hołd 
Królowi królów�. Wydawało mi się, że byłam 
jedyną osobą, na którą patrzył z ogromnej 
Hostii, ale zrozumiałam, że On w ten sposób, 
tj. z bezgraniczną miłością, patrzy na każdą 
osobę. Celebrans położył na ołtarzu Hostię i na-
tychmiast wrócił do normalnych rozmiarów. 
Kiedy wypowiedział słowa konsekracji wina, 
pojawiła się światłość, ściany i suÞ t kościoła 
zniknęły. Nagle zobaczyłam zawieszonego 
w powietrzu Jezusa ukrzyżowanego. Byłam 
w stanie kontemplować Jego twarz i pokale-
czone ciało. Z prawej strony piersi miał ranę, 

Fundamentem i źródłem Kościoła jest 
całe Triduum Paschalne, ale niejako zawiera 
się ono, jest uprzedzone i �skoncentrowane� 
na zawsze w darze Eucharystii. W tym darze 
Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nie-
ustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej. 
W nim ustanowił tajemniczą �równoczes-
ność� między tamtym Triduum i wszystkimi 
mijającymi wiekami.

(...) Wydarzenie paschalne i Eucharystia, 
która je uobecnia przez wieki, mają niezmie-
rzoną pojemność. Obejmują niejako całą 
historię, ku której skierowana jest łaska 
Odkupienia. To zdumienie winno zawsze 
odżywać w Kościele zgromadzonym na 
sprawowaniu Eucharystii. W sposób szcze-
gólny jednak winno towarzyszyć szafarzowi 
Eucharystii. To on, dzięki władzy udzielonej 
mu w sakramencie święceń, dokonuje 
przeistoczenia. To on wypowiada z mocą 
Chrystusowe słowa z Wieczernika: �To jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane... 
To jest Krew moja, która za was będzie 
wylana...�. Kapłan wypowiada te słowa, 
a raczej użycza swoich ust i swojego głosu 
Temu, który wypowiedział je w Wieczerni-
ku i który chce, ażeby były wypowiadane 
z pokolenia na pokolenie przez wszystkich, 
którzy w Kościele uczestniczą w sposób 
służebny w Jego kapłaństwie. 

Jan Paweł II �Ecclesia de Eucharistia�

z której w lewym kierunku wytryskiwała 
krew, a także � w prawym kierunku � coś, co 
przypominało wodę, ale było bardzo błysz-
czące. Wyglądało to jak strumienie światła 
spływające na wiernych. W tym momencie 
Matka Boża powiedziała: �To jest cud nad 
cudami. Powiedziałam wcześniej, że Pan nie 
jest skrępowany ani czasem, ani miejscem. 
W momencie konsekracji całe zgromadzenie 
jest zabierane na Kalwarii, w chwili ukrzyżo-
wania Jezusa�.

Catalina, świecka misjonarka 
eucharystycznego Serca Jezusa 

(tłum. i oprac. Maria Zboralska) 
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W tym roku obchodzi-
liśmy 3. już rocznicę 

śmierci Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Był to dla wielu dzień 
zadumy i wspomnień. Przy-
pominaliśmy sobie naszego 
Papieża, jego czyny, słowa, 
pielgrzymki. Wspominaliśmy 
wydarzenia z jego pontyÞ ka-
tu, a także te, które nastąpiły 
zaraz po jego śmierci. 

Jan Paweł II

Jan Paweł II
� Nauczyciel miłosierdzia

Minęły trzy lata od dnia 
narodzin dla nieba �na-

szego� Ojca Świętego. To 
okazja nie tylko do sentymen-
talnych wspomnień, ale prze-
de wszystkim refleksji nad 
spuścizną, jaką pozostawił. 

W czasie tegorocznego czu-
wania we wspólnocie JTiAP 
Papież obecny był jako na-
uczyciel, który słowem i świa-
dectwem życia uczy postawy 
miłosierdzia: Trzeba, aby Jego 

Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz 
w oknie Domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. 
Słowa kard. Ratzingera wypowiedziane w czasie kaza-
nia pogrzebowego Jana Pawła II sprawiły, że smutek 
rozstania zastąpiła wiara i nadzieja. 

Niekończąca się lekcja�

orędzie o miłosiernej miłości 
zabrzmiało z nową mocą. 
Świat potrzebuje tej miłości. 
Nadszedł czas, żeby Chrystu-
sowe przesłanie dotarło do 
wszystkich. Nadszedł czas, 
aby orędzie o Bożym miło-
sierdziu wlało w ludzkie serca 
nadzieję i stało się zarzewiem 
nowej cywilizacji � cywilizacji 
miłości. 

Na d sz e d ł  cz a s ,  a by 
ukształtować w sobie i świe-

Jan Paweł II był pierwszym 
Polakiem na Stolicy Piotrowej, 
a także pierwszym od 455 lat 
papieżem, który nie pochodził 
z Włoch. Odbył najwięcej 
pielgrzymek ze wszystkich do-
tychczasowych papieży a tak-
że wprowadził wiele zmian 
w ceremoniale. Jako pierwszy 
z papieży odważył się wejść 
do cerkwi, zboru czy mecze-

tu. Rozmawiał z wiernymi 
jak równy z równym, nauczał 
tolerancji i miłości bliźniego. 
Szczególnie traktował mło-
dzież i dzieci. Był dla nas przy-
kładem do naśladowania. 

Po śmierci Jana Pawła II 
wiele wrogich sobie środowisk 
i grup zawieszało broń. Na 
chwilę na świecie, a szczegól-
nie w Polsce, zapanował pokój. 
Pogodzili się nawet kibice 
na stadionach. Dlaczego tak 
nie miałoby być zawsze? Jan 
Paweł II chciał, by na świecie 



7

cie �nową wyobraźnię mi-
łosierdzia�, by człowiekowi 
żyjącemu we współczesnych 
� często niezrozumiałych 
� realiach ukazać Boga bli-
skiego � pełnego miłości. 

Realizowanie tego posłan-
nictwa jest możliwe jedynie 
dzięki zjednoczeniu z miło-
siernym Ojcem. Przykładem 
tego zespolenia i siewcą orę-
dzia o miłosierdziu był i JEST 
Jan Paweł II, który swoją 
obecnością inspiruje nas do 
wykonania tego życiowego 
zadania.

Uczestnicy czuwania, 
świadomi swoich ograniczeń, 
zwrócili się do Boga w ufnej 
modlitwie, by błogosławił 
codziennym staraniom ucz-
niów miłosiernego Jezusa. 
Święta mistyczka � s. Fau-
styna Kowalska i sługa Boży 
Jan Paweł II towarzyszyli tej 
modlitwie.

ks. Sławek Noga

panował pokój. Powinniśmy 
starać się spełnić to pragnienie 
zmarłego Papieża. 

Dlatego podejdźmy do brata 
lub siostry, z którym jesteśmy 
poróżnieni i podajmy mu dłoń 
w geście pojednania. Nie bądź-
my źle nastawieni do innych 
ludzi. Chrystus pozostawił 
nam przykazanie miłości, a Oj-
ciec Święty Jan Paweł II wiele 
razy w swych homiliach nawo-
ływał do miłości względem 
bliźnich.

Monika Pawlak

ParaÞ a NSPJ
1. Bernadek Dawid 
2. Bernadek Patryk 
3. Bielak Anna 
4. Błaszkiewicz Sławomir 
5. Budzianowska Kinga 
6. Bursztynowicz Mateusz 
7. Ciechanowicz Maria 
8. Chrostkowski Kajetan 
9. Drelich Piotr 
10. Durkalec Anna 
11. Durkalec Katarzyna 
12. Ekiert Łukasz 
13. Gajewski Adam 
14. Januchta Żaneta 
15. Juszyńska Paulina 
16. Kanda Dawid 
17. Kazmierczak Sylwia 
18. Kędzia Piotr 
19. Kilian Sławomir 
20. Koszowska Joanna 
21. Kostrz Kamil 
22. Krasowska Małgosia 
23. Krzywulska ZoÞ a 
24. Kurzepa Przemysław 
25. Kusztelak Patryk 
26. Laskowski Mateusz 
27. Lewandowska Justyna 
28. Makson Rafał 
29. Marciniak Katarzyna 
30. Markowska Marta 
31. Mielke Urszula 
32. Miedzińska Maja 
33. Nawrot Filip 
34. Olejnik Ewa 
35. Parus Martyna 
36. Smyk Tomasz 
37. Strzelecka Sylwia 
38. Szafrański Przemysław 
39. Szymański Sebastian 
40. Szwaj Monika 

Bierzmowanie 2008
lista osób, które przystąpiły do sakramentu

41. Śpiewak Grzegorz 
42. Wacławski Jakub 
43. Wójcik Mateusz 
44. Wrona Paweł 
45. Wróbel Andrzej 
46. Zarzeczna Anna 
47. Zawieracz Łukasz

ParaÞ a JT i AP
1. Adamczyk Aneta
2. Basiński Paweł
3. Bojaś Monika
4. Borecka Agnieszka
5. Borkowska Kamila
6. Buryło Krzysztof
7. Chmielnicki Jakub
8. Czuchajewski Adrian
9. Czuchnicka Karolina
10. Dunal Ewa
11. Dynia Jakub
12. Fornagiel Paulina
13. Gajos Marta
14. Garczyk Joanna
15. Głodowska Dorota
16. Iżuk Adrianna
17. Janiga Maciej
18. Jankowska Katarzyna
19. Józefowicz Magdalena
20. Just Dagmara
21.  Kaczmarczyk Adrian
22. Kalita Maciej
23. Kamiński Dawid
24. Kleszcz Sebastian
25. Kłosowski Filip
26. Kołcz Marlena
27. Kołtek Alicja
28. Kornaś Marcin
29. Kowalczyk Łukasz
30. Lamperski Jakub
31. Laskowska Aleksandra
32. Łodziewska Paulina

33. Malcharek Martyna
34. Marko Paulina
35. Mazurkiewicz 

Mateusz
36. Mederski Paweł
37. Meslik Piotr
38. Michałkiewicz Dawid
39. Mielke Martyna
40. Miodek Paulina
41. Niemczura 

Magdalena
42. Ołdziejewski Patryk
43. Ozga Damian
44. Piasecki Bartosz
45. Pietrzak Miłosz
46. Płotnik Kamil
47. Polański Jakub
48. Potarzycki Paweł
49. Prześlak Klaudia
50. Przewoźniak 

Magdalena
51. Puciłowska 

Agnieszka
52. Rogala Monika
53. Rzeczycka Karolina
54. Siwek Angelika
55. Sobczyk Angelika
56. Sobków Emilia
57. Soból Małgorzata
58. Stróżek Mateusz
59. Suszycki Patryk
60. Wasilewska 

Agnieszka
61. Wasiński Kamil
62. Wiącek Marta
63. Wilińska Anna
64. Wróbel Małgorzata
65. Zapotoczna Karolina
66. Żukrowska Elżbieta
67. Żukrowski Adam
68. Żukrowski Fabian



8

12 marca 2008 r. z kanoniczną 
wizytacją na parafię Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa przybył ks. 
biskup Andrzej Siemieniewski.

O godz. 1400 gościł w kaplicy w Kuraszkowie, 
gdzie Mszę św. sprawował ks. Wiesław Waldon. 
O 1530 spotkał się w Domu Katolickim z człon-
kami grup działających w paraÞ i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz grup, które działają w obu 
obornickich paraÞ ach (takich jak np. Akcja Ka-
tolicka). Przedstawiciele zdali relację ze swojej 
działalności oraz podzielili się troską dotyczącą 
niezbyt licznego zaangażowania świeckich 
w życie paraÞ i, a zwłaszcza braku uczestnictwa 
młodzieży. Ks. biskup stwierdził, że młodość jest 
okresem poszukiwania, poznawania i kształto-
wania osobowości i dlatego młodzieży potrzebne 
są grupy formacyjne, które powinny włączać się 
w życie paraÞ i. Członkowie tych grup będą mo-
gli bowiem w przyszłości łatwiej znaleźć swoje 
miejsce w Kościele. Na stwierdzenie, że brakuje 
liderów na prowadzenie nowych grup, a wiele 
osób uważa, iż nie nadaje się do tej roli, ks. Biskup 
odpowiedział: �Trzeba zacząć i kontynuować, 
dopóki nie znajdzie się ktoś lepszy�.

Po spotkaniu o godzinie 1700 ks. biskup 
przewodniczył koncelebrze Mszy św. podczas 
której młodzi paraÞ anie przyjęli sakrament 
bierzmowania.

Na początku Eucharystii rodzice �z wielką 
troską i ufnością� prosili ks. biskupa o udziele-

nie sakramentu bierzmo-
wania swoim dzieciom. 
W kazaniu nawiązał on 
do tych słów wskazując, 
że człowiek zatroskany, 
czyli zaniepokojony, prze-
jęty, jest świadomy ludz-
kiej słabości, niebezpie-
czeństw i pokus życia. Jest 

to człowiek odpowiedzialny, wiedzący, że jego 
życie może zmienić świat na lepszy lub gorszy 
i chcący dobrze przeżyć swoje życie. Niepokój 
wytrąca go z duchowego lenistwa i nijakości, 
skłania do wysiłku i modlitwy, by Bóg pomógł 
mu być dobrym człowiekiem; pyta on Boga, co 
powinien zmienić oraz prosi o pomoc, aby tego 
dokonać. Ufność zaś pozwala żywić nadzieję, że 
Bóg nie pozostawi proszącego bez odpowiedzi 
i pomocy. Dlatego też cała wspólnota modli się, 
by Duch Święty zstąpił na młodych członków 
Kościoła i obdarzył ich Swoimi darami, bo prze-
cież od ich indywidualnej otwartości na działanie 
i natchnienia Ducha Świętego zależy przyszłość 
Kościoła i wspólnoty paraÞ alnej. Chcielibyśmy, 
aby każdy bierzmowany był żywym i odpowie-
dzialnym członkiem Kościoła, jak najpełniej wy-
korzystującym otrzymane dary; doświadczenie 
uczy jednak, że nie staje się to automatycznie. 
Potrzeba nam darów Ducha Świętego, by dawać 
świadectwo swym życiem, bo choć w naszym 
kraju nie traci się obecnie życia z powodu wiary 
w Chrystusa, to trzeba męstwa, by żyjąc zgod-
nie z Jego nauką oprzeć się drwinom, panującej 
modzie i powszechnym opiniom, które nie mają 
nic wspólnego z chrześcijaństwem. 

Na zakończenie przedstawiciele młodzieży 
podziękowali ks. biskupowi za udzielenie sakra-
mentu, a rodzicom i kapłanom za przygotowanie 
i wyrazili nadzieję, że otrzymany sakrament 
wyda owoce.

Barbara Wrzesińska

Wizytacja biskupa w NSPJ
Spotkanie z człon-
kami grup w Domu 
Katolickim.
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... i w JTiAP

13 marca 2008 roku w parafii 
Świętych Antoniego i Judy Tade-
usza odbył wizytację kanoniczną 
ksiądz biskup Andrzej Siemie-
niewski. 

O godzinie 14. odwiedził paraÞ an w Golę-
dzinowie, gdzie Mszę świętą odprawił ksiądz 
Rafał, oraz w Kowalach, gdzie Eucharystię 
sprawował ksiądz Krystian. Ksiądz biskup 
w obu Mszach świętych wygłosił kazanie 
i podziękował serdecznie za troskę wiernych 
o ich kaplice. O godzinie 16., w sali szkoły 
podstawowej nr 3, spotkali się z księdzem 
biskupem przedstawiciele grup i wspólnot 
działających w naszej paraÞ i. Obecni byli 
członkowie modlitewnej grupy rodzin, Rady 
ParaÞ alnej, Akcji Katolickiej, Forum Katoli-
ków Świeckich, międzyparaÞ alnego zespołu 
Caritas, Grupy Oazowej Wspólnoty Kościoła 
Domowego, Koła Radia Maryja oraz wspól-
noty młodzieżowej Jeszaja. Zebranych przy-
witał ksiądz proboszcz Franciszek Jadamus 
oraz dyrektor szkoły, pani Krystyna Haładaj, 
której bardzo dziękujemy za udostępnienie 
sali szkolnej, ciepłe przyjęcie i przygotowany 
poczęstunek.

Członkowie poszczególnych grup przedsta-
wili się księdzu biskupowi. Wszyscy wyrażali 

wielką wdzięczność i uznanie dla pracy dusz-
pasterskiej naszego księdza proboszcza. 

O godzinie 17. rozpoczęła się uroczysta Msza 
święta, podczas której 65 uczniów trzeciej kla-
sy gimnazjum z naszej paraÞ i i z Rościsławic 
przyjęło sakrament bierzmowania.

W prostych i wzruszających słowach przed-
stawiciele rodziców oraz młodzieży popro-
sili księdza biskupa o udzielenie sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej. Ksiądz biskup 
rozpoczął Mszę świętą od modlitwy do patrona 
kościoła. Modlitwa ta jest wyrazem szacunku 
biskupa do świętego, który sprawuje opiekę 
nad odwiedzaną przezeń paraÞ ą. Ksiądz pro-
boszcz wytłumaczył nam, że właśnie 13 marca 
10 lat temu (w 1998) ksiądz kardynał Henryk 
Gulbinowicz podpisał dekret mianujący świę-
tego Antoniego Padewskiego drugim, obok 
świętego Judy Tadeusza, patronem naszej 
paraÞ i. Przypomniał również, że w tym roku 
nasz kościół obchodzi swoje setne urodziny. 
We wrześniu, na obchody 100-lecia przybędą 
tu nasi bracia Ewangelicy, których przodkowie 
modlili się w tej samej świątyni przed wojną. 
W swoim kazaniu ksiądz biskup zaprosił mło-
dzież do reß eksji nad tym, czym jest Kościół. 
W celnych i zwięzłych słowach nawiązał do 
wypowiedzi księdza proboszcza. Ten bu-
dynek służył kiedyś braciom protestantom, 

Spotkanie z mieszkańcami 
Golędzinowa.
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Dzień 6

Kolejny dzień w drodze. Oddalamy 
się od Jerozolimy. Dziś Betania, 
która kojarzy nam się z przyjaź-

nią Jezusa i Łazarza. O płaczącym nad jego 
grobem Chrystusie Żydzi mówili: �Oto jak go 
miłował...�. Wszyscy ewangeliści są zgodni, że 
Jezus bywał w Betanii, a więc musiał dobrze 
się czuć w tym gościnnym domu. Dziś właś-
cicielami grobu są muzułmanie, natomiast 
Sanktuarium Marty, Marii i Łazarza (dzieło 
Barluzziego) w kształcie grobu bez okien jest 
w rękach franciszkanów.

W gorące południe zbliżamy się do Morza 
Martwego, mijając po drodze jeszcze Masadę. 
Jej odkrycie było w 1838 r. ogromną sensacją. 
Owiana legendą Masada przez wiele lat przyj-
mowała przysięgę izraelskich żołnierzy �Nigdy 
więcej Masady�. Ocena tego miejsca nie jest 
jednoznaczna. Dla jednych jest to narodowe 
sanktuarium, dla innych arcydzieło architek-
tury, dla innych zjawisko geologiczno-przy-
rodnicze � ale na wszystkich niezmiennie robi 
wielkie wrażenie. Potem odwiedzamy muzeum 
w Qumran i poznajemy niezwykłą historię od-
krycia zwojów, z których najstarsze pochodzą 
jeszcze z czasów przed narodzeniem Jezusa. 
Skąd się wzięła ta gigantyczna biblioteka nad 
Morzem Martwym? Kto ją stworzył i dlaczego 
ukrył? Kim byli Esseńczycy? Stajemy naprze-
ciw znanego z widokówek pejzażu, patrzymy 
na ciemne wejście do groty czwartej. To w niej 
znaleziono prawie cały Stary Testament, apo-
kryfy i komentarze.

a obecnie jest miejscem modlitwy naszej 
wspólnoty paraÞ alnej. Potomkowie tych, 
którzy dawniej tutaj się modlili cieszą się, 
że i teraz świątynia ta rozbrzmiewa chwałą 
Bożą. Ksiądz biskup zachęcał aby myśląc 
o Kościele młodzi ludzie widzieli nie tylko 
piękną murowaną świątynię, ale również 
twarze swoich rodziców, rodziny, wycho-
wawców, katechetów, ponieważ to człowiek 
stanowi istotę Kościoła. Przypomniał, że 
Kościół w swoim łonie zawiera zarówno 
świętych jak i grzeszników, gdyż Chrystus 
przyszedł także do tych, którzy się źle mają. 
Gdyby do Kościoła mogli należeć jedynie 
ludzie doskonali � mówił � ani ty, ani ja nie 
odnaleźlibyśmy w nim swojego miejsca, 
moglibyśmy jedynie patrzeć do środka przez 
okno. Ksiądz biskup podkreślił, że to właśnie 
ci młodzi ludzie przyjmujący sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej są w Kościele, 
są Kościołem i są odpowiedzialni za oblicze 
Kościoła. 

Eucharystię koncelebrowali prawie wszy-
scy proboszczowie prusickiego dekanatu 
wraz z księdzem kanonikiem Bernardem 
Świstem z Prusic, który jako dziekan jest 
przedstawicielem biskupa w terenie.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie 
w kapłańskiej wspólnocie na plebanii na-
szego kościoła.

Alina Gołecka

Ruiny Masady
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5 ZIEMIA ŚWIĘTAMO
JA

Z Qumran wygodną (jak wszystkie w Izraelu) 
drogą jedziemy nad Morze Martwe � fenomen 
przyrodniczy, 400 m poniżej Morza Śródziem-
nego. Woda zawiera wszystkie mikroelementy 
i jest doskonałym składnikiem leków. Wokół 
kąpieliska, sanatoria, luksusowe SPA, w których 
wykorzystuje się to bogactwo natury. W tym 
morzu nie ma w nim życia, ale i nie można się 
w nim utopić, co robi niesamowite wrażenie 
zwłaszcza na nieumiejących pływać!

na Tabor!. Aleją cudownej (znowu franciszkań-
skiej) zieleni zbliżamy się do ogromnej, pięknej 
bazyliki Przemienienia Pańskiego, kolejnego 
dzieła Barluzziego.. Brzmią nam w uszach słowa 
Piotra i naiwna propozycja budowy namiotów. 
Jak nam jest tu dobrze! Gdyby tak można zbu-
dować te namioty i pozostać.....

A teraz do Tyberiady. W czasie Mszy św. za-
chwycamy się wyjątkowej urody Jeziorem Galilej-
skim (dla nas Genezaret). Powstały na skale kościół 

Prymatu upamiętnia miejsce, w którym padły trzy 
pytania Jezusa i trzy odpowiedzi Piotra.

A potem cudowny odpoczynek na łodzi � re-
plice tej z czasów Chrystusa. Wypływamy w rejs 
z �Barką� na ustach i czując lekki powiew wiatru, 
wyobrażamy sobie Jezusa wędrującego po spo-
kojnej taß i lub uciszającego rozszalała burzę.

I znowu w drogę, tym razem do Kafarnaum, 
gdzie znajduje się domniemany dom św. Piotra. 
Badacze są pewni, że było to dla chrześcijan 
miejsce szczególne. Może w tym domu bywał 
Jezus, może z niego wychodził nauczać...

Na koniec dnia jedziemy na górę zwaną 
Górą Błogosławieństw. Przed nami chyba 
jeden z najpiękniejszych w świecie widoków, 
a na szczycie zbudowany na planie ośmiokąta 
kościół Barluzziego. W złoconej wewnątrz 
kopule znajduje się osiem okien z tekstami 
błogosławieństw. Zasłuchani w tekst ewangelii 
stoimy oniemiali z zachwytu...

tekst i zdjęcia Beata Wyrzykowska

Widok z góry Tabor

Dzień 7
Wciąż jesteśmy w drodze. Z okien autobusu 

oglądamy bogactwa tej �miodem i mlekiem pły-
nącej� krainy. Na polach i plantacjach urodzaj, 
dwa razy w roku są zbiory. Ziemia jest żyzna 
i urodzajna, ale naturę wspomaga technika. 
Skomputeryzowane urządzenia nieustannie pod-
lewają ziemię wodą zmieszaną z odpowiednio 
dobranym do każdej rośliny nawozem, podając 
mieszankę bezpośrednio do korzenia. Tereny 
uprawne wciąż się powiększają, bo coraz to 
nowe ich połacie wyrywane są pustyni. W ciągu 
kilkudziesięciu lat Żydzi zasadzili na pustyniach 
i wzgórzach prawie 200 milionów drzew i krze-
wów. Ciągle zadziwia nas bogactwo tego kraju. 

Przed nami Góra Tabor. Na jej szczyt wjeż-
dżamy taksówkami, a widok z okien zapiera 
nam dech w piersiach. Średniowieczna brama 
zwana Bramą Wiatrów wprowadza nas na teren 
sanktuarium. Od lat marzyłam o tej pielgrzymce 
i do dziś nie wiem, dlaczego właśnie ze względu 
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W Szkole Podstawowej nr 2 
w Obornikach Śląskich 

w ramach programu eduka-
cyjnego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej �Młodzi prze-
ciw korupcji� realizowany jest 
niecodzienny projekt eduka-
cyjny �JESTEM UCZCIWY 
� NIE ŚCIĄGAM�. Autorką 
i głównym koordynatorem 
działań jest mgr Beata Ryba-
czuk. W programie zgłosiło 
udział około 40 szkół z terenu 
całej Polski, w tym tylko dwie 
szkoły podstawowe. Wszystkie 
bieżące informacje dotyczące 
programu i projektu dostępne 
są w Internecie www.ceo.org.pl 
(Młodzi przeciw korupcji ser-
wis szkół Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Obornikach Śląskich).

Głównym celem projektu jest 
reß eksja nad postawą etyczną 
i mentalnością człowieka, nad 
normami i wartościami w życiu 
społecznym oraz wzrost wie-
dzy na temat zagrożeń wiążą-
cych się z korupcją, jak również 
przekazanie uczniom takich 
wartości, jak: państwo ludzi 
uczciwych i szanujących prawo, 
zasada wolnej konkurencji oraz 
moralność publiczna.

Dzięki pozyskanym pod-
czas Kiermaszu Świątecznego 
funduszom Samorządu Ucz-
niowskiego można było za-
kupić profesjonalne artykuły 
reklamujące akcję. Spośród 
wielkiej oferty wybrano te 

Jestem uczciwy � nie ściągam

najbardziej przydatne w szkole, 
czyli długopisy i naklejki na ze-
szyty, które zostaną wręczone 
uczniom klas 4-6 deklarującym 
uczciwość w życiu.

W ramach projektu prze-
prowadzono internetową an-
kietę �Czy jesteś uczciwy?�, 
której celem było określenie 
stosunku uczniów do sytuacji 

nieetycznych. Analiza odpo-
wiedzi wskazała, że w 7 na 10 
pytań w zdecydowanej więk-
szości respondenci określali 
dane sytuacje jako nieetyczne. 
Istnieją jednak takie ugrunto-
wane przez tradycję nieetycz-
ne zachowania, które w 80% 
określane były jako uczciwe. 

Wyniki potwierdziły zatem 
celowość podjętych działań.

12 marca mgr B. Rybaczuk 
przeprowadziła warsztaty �Czy 
warto być uczciwym?� dla 
przedstawicieli Samorządów 
Uczniowskich ze szkół pod-
stawowych gminy Oborniki 
Śląskie. Ich uczestnicy dysku-
towali o problemach uczciwości 

i oszustwa, w tym ściągania 
w szkole oraz o sytuacjach bu-
dzących wątpliwości w ocenie. 
Posługiwali się wprowadzony-
mi pojęciami norm prawnych, 
obyczajowych, moralnych 
i religijnych. Stworzyli scen-
ki �z korytarza szkolnego�, 
przedstawiające ściągających 

�Gdy stanąłem w lesie na rozstaju dróg,
Podążyłem tą mniej uczęszczaną [�]�.

Robert Frost 
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1 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 odbył się happening 
pod hasłem �Jestem uczciwy 
� nie ściągam�, przygotowany 
przez uczniów z kl. Va pod 
kierownictwem pani Beaty Ry-
baczuk. Uczniowie przedstawili 
rozprawę sądową, na której osą-
dzono i skazano oszustwo jako 
naganny sposób postępowania. 
Przedstawicielka policji zdejmo-
wała odciski palców � najpierw 
oskarżonemu, a po przedstawie-

i dających ściągać. Napisali 
kodeks uczciwego ucznia, 
wypisali negatywne skutki 
ściągania, odpowiedzieli na 
pytanie, dlaczego ściąganie 
jest oszustwem. Wymiernym 
efektem były piękne plaka-
ty (Oszustwo � Uczciwość), 
które stały się swego rodzaju 
podsumowaniem warsztatów. 
Obecnie mogą je podziwiać 
uczniowie na szkolnym ko-
rytarzu SP nr 2. Dzięki zaan-
gażowaniu opiekunów grup 
przeprowadzona zostanie 
ankieta �Nie ściągam� wśród 
wszystkich uczniów klas 4-6 
szkół z terenu gminy.

1 kwietnia nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu na 
piosenkę potępiającą ściąga-
nie w szkole. W najbliższym 
czasie wychowawcy klas 
zrealizują na godzinach wy-
chowawczych temat �Moda 
na uczciwość�. Odbędzie się 
również happening �Bądź 
uczciwy�, przygotowany 
przez Koło Żywego Słowa. 
Ponadto uczniowie wezmą 
udział w spotkaniu z radną 
gminy Oborniki Śląskie, pa-
nią Krystyną Bosak. Tematem 
spotkania będzie uczciwość 
w pracy na rzecz państwa. 

Podsumowanie projektu 
i wystawa prac będą miały 
miejsce podczas święta szko-
ły 30 maja 2008 r.

mgr B. Rybaczuk � nauczyciel 
j. polskiego, opiekun SU 

w Szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach Śląskich

niu � chętnym uczniom. Ucznio-
wie klas Va i Vb zaprezentowali 
piosenki potępiające ściąganie 
i zachęcające do uczenia się. Na 
zakończenie jedna z uczennic 
odczytała opracowaną na pod-
stawie Deklaracji Praw Czło-
wieka deklarację uczciwości 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2. Twórcy happeningu zachęcili 
obecnych do jej podpisywania 
oraz złożenia odcisku kciuka na 
plakacie UCZCIWOŚĆ.

Happening
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Kronika 
parafialna 

Kronika NSPJ

14 marca 2008 r. o godz. 18.30 została odpra-
wiona Msza święta w intencji Ojczyzny, Kościoła, 
Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, Radia Maryja 
i Telewizji Trwam, a po Eucharystii odbyło się nabo-
żeństwo różańcowe.

W dniach od 16 do 19 marca przeżywaliśmy w na-
szej parafii rekolekcje wielkopostne. Przez Słowo Boże 
i sakrament pokuty przygotowywaliśmy się na wielkie 
wydarzenia Triduum Paschalnego. Naszym przewod-
nikiem na tej duchowej drodze był ks. Dariusz Kopiec 
� salwatorianin z Wrocławia, któremu jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wygłoszone do nas płomienne nauki. 

Spotkania rekolekcyjne odbywały się również 
w kaplicy w Kuraszkowie.

18 marca swoje imieniny obchodził ks. proboszcz 
Edward Seremet. W swojej intencji o 18.30 odprawił 
Mszę św., podczas której współbracia i parafianie 
złożyli mu imieninowe życzenia.

Uroczysta celebracja Wigilii Paschalnej (22 mar-
ca) rozpoczynająca Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego rozpoczęła się w tym roku o godz. 20.00 � po 
zapadnięciu zmroku. Podczas uroczystej Liturgii 
Słowa usłyszeliśmy wszystkie przewidziane na tę 
liturgię czytania i psalmy.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
(23 marca) uroczystej procesji i Mszy św. rezurek-
cyjnej o godz. 6.00 przewodniczył i kazanie wygłosił 
ks. dr Dariusz Zielonka SDS � wykładowca i prefekt 
kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym 
Salwatorianów w Bagnie.

Również w Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego na Mszy św. dla dzieci o 12.30 schola dziecięca 
przy wsparciu ministrantów wykonała słowno-mu-
zyczne misterium wielkanocne.

30 marca w II Niedzielę Wielkanocną obchodzili-
śmy Święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji o 15.00 
(w Godzinie Miłosierdzia) w kościele zostało odpra-
wione okolicznościowe nabożeństwo, po którym 
w Domu Katolickim odbyło się spotkanie zorganizo-
wane przez grupę Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

31 marca w liturgii obchodziliśmy uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną w tym roku 
z 25 marca z racji Oktawy Wielkanocnej). Podczas 
Mszy św. wieczornej kilkadziesiąt osób złożyło 
przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Duchowa adopcja polega na codziennej modlitwie 
i dobrych czynach ofiarowanych przez dziewięć mie-
sięcy w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem 
w łonie matki.

2 kwietnia obchodziliśmy III rocznicę narodzin dla 
nieba Sługi Bożego Jana Pawła II. Z tej okazji we wtorek 
1 kwietnia i w środę 2 kwietnia po Mszy św. wieczornej 
odbyły się okolicznościowe nabożeństwa przy pomniku. 
W rocznicę śmierci Ojca Świętego 2 kwietnia o godz. 
18.30 została odprawiona Msza św. w intencji Jego 
rychłej beatyfikacji i kanonizacji.

Fotoreportaż
z przedstawienia
Cardiofonii
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Kronika 
parafialna 

Kronika JTiAP

W czasie tegorocznych rekolekcji wielkopost-
nych młodzież przeprowadziła akcję charytatywną, 
której celem było zebranie darów materialnych 
umożliwiających przygotowanie Świąt jednej z ro-
dzin w naszej parafii.

W Wielki Piątek, po liturgii Męki Pańskiej, od-
była się międzyparafialna Droga Krzyżowa ulicami 
naszego miasta. Nabożeństwo przygotowała i prze-
prowadziła młodzież z parafii �na Trzebnickiej�.

13. marca naszą parafię wizytował ks. biskup 
Andrzej Siemieniewski.

W niedzielę 30 marca, po Mszy Św. o 12.30, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem p. Adama 
Politowicza wykonały misterium wielkanocne.

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia zakończono 
ekumeniczną akcję charytatywną �Wielkopostna 
jałmużna� zorganizowaną przez katolicki Caritas, 
prawosławny Eleos i protestancką Diakonię. Parafi-
nie, którzy włączyli się w to dzieło pomocy chorym 
dzieciom i osobom starszym, zebrali prawie 1600 
zł. Trzecia część tej sumy została przekazana do 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a pozostałą 
kwotę przeznaczono na leczenie i rehabilitację 
dwójki dzieci z naszej parafii.

W rocznicę narodzin dla nieba Sługi Bożego 
Jana Pawła II młodzież ze wspólnoty �Jeszaja� 
zorganizowała czuwanie modlitewne pod hasłem: 
�Jan Paweł II � nauczyciel miłosierdzia�. Więcej na 
ten temat na stronie 6.

Informujemy, że od 1 kwietnia Msza Św. 
wieczorna w dni powszednie odprawiana 
jest o godzinie 19.00.

Młodzieżowa wspólnota �Jeszaja� 
zaprasza na spotkania modlitewne w każdą 
środę o godzinie 20.00.

ogłoszenia JTiAP
Uroczystość I Komunii Świętej odbę-

dzie się w niedzielę 11 maja.
13. maja rozpocznie się kurs przed-

małżeński dla zakochanych i narzeczo-
nych z obu obornickich parafii. Spotkania 
odbywać się będą we wtorki po wieczornej 
Mszy św. (ok. 19.30).

Fotografował Krzysztof Kozioł
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Jadąc przez Siemianice od strony Obor-
nik Śląskich, w miejscu, gdzie droga 
pokonuje niewielkie wzniesienie, możemy 
od niedawna podziwiać nowy granitowy 
krzyż przydrożny, usytuowany po lewej 
stronie na skarpie, na której do tej pory 
stał krzyż drewniany. 

Historia tego krzyża sięga początku lat 
sześćdziesiątych. Został postawiony przez 
mieszkańców Siemianic i wpisał się w krajo-
braz wsi jak wiele innych krzyży czy kapliczek 
w Polsce. Przyozdabiany kwiatami, w miarę 
możliwości odnawiany, dzięki składkom 
mieszkańców i dzięki ich pracy przetrwał 
wiele lat. Niestety nie oparł się działaniu czasu, 
drewniana belka przegniła i zaczęła pękać.Ko-
nieczny był generalny remont lub postawienie 
nowego krzyża.

W jesieni ubiegłego roku państwo Halina 
i Marian Radaszewscy z Siemianic zapro-
ponowali pokrycie kosztów związanych 
z budową nowego krzyża. Pani sołtys Anna 
Iwańczak razem z radą sołecką zajęła się od 
tego momentu poszukiwaniem projektu i wy-
konawcy. O budowie nowego krzyża został 
poinformowany proboszcz paraÞ i pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa oraz burmistrz 
Obornik Śl. Mieszkańcy wsi mogli zapoznać 
się z planem prac i projektem na zebraniu wiej-
skim w październiku. Wykonanie inwestycji 
zlecono Þ rmie kamieniarskiej Cezarego Iskry 
ze Strzegomia.

W listopadzie grupa mieszkańców zajęła 
się przygotowaniem terenu pod nowy krzyż. 
Stary drewniany krzyż został zdemontowany, 

a następnie spalony (po uzgodnieniu tego 
z księdzem proboszczem). W miejscu dawnego 
fundamentu wykonano nowy według projektu 
wykonawcy. Dzięki sprzyjającej pogodzie już 
przed Świętami Bożego Narodzenia na skrzy-
żowaniu stanął nowy krzyż z jasnego granitu, 
na którym wykonawca umieścił Þ gurę Chry-
stusa ukrzyżowanego, zdjętą ze starego krzyża 
i odnowioną przez panią sołtys. Konieczne było 
jeszcze uporządkowanie i zagospodarowanie 
skarpy, ale te prace zostały odłożone na marzec. 
Wcześniej pani sołtys uzyskała doÞ nansowa-
nie na ten cel od pana burmistrza, a dodatkowe 
fundusze udało się zgromadzić dzięki oÞ arno-
ści mieszkańców, którzy pomogli przewieźć 
materiały budowlane lub służyli pomocą przy 
karczowaniu i wyrównywaniu terenu.

W sobotę 15 marca odbyła się uroczystość 
poświęcenia krzyża, której przewodniczył 
proboszcz paraÞ i pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, ks. Edward Seremet. Specjalne 
zaproszenia w imieniu mieszkańców wręczono 
fundatorom państwu Halinie i Marianowi Ra-

Krzyż
w Siemianicach



17

daszewskim oraz panu burmistrzowi Pawłowi 
Misiorkowi i jego zastępcy panu Maciejowi 
Borowskiemu oraz zastępcy przewodniczące-
go Rady Miejskiej panu Tomaszowi Sokołow-
skiemu. W nabożeństwie licznie wzięli udział 
mieszkańcy wsi. Po uroczystości goście zostali 
zaproszeni na spotkanie z mieszkańcami do 
miejscowego baru, gdzie podjęto ich domowy-
mi wypiekami, przygotowanymi na tę okazję 
przez panie z Siemianic.

Tydzień później, w Wielką Sobotę, trady-
cyjne poświęcenie pokarmów wielkanocnych 
odbyło się już u stóp nowego krzyża.

Udekorowany kwiatami, majestatyczny, 
kamienny krzyż góruje nad okolicą. Cieszy 
oczy, zwraca uwagę przyjezdnych, skłania do 
reß eksji. Jest jak drogowskaz, obok którego 
zwalniają samochody, a przechodnie podnoszą 
wzrok na ukrzyżowanego Chrystusa.

Anna Giermek

6 lutego 2008 roku odbyło się 
czwarte już spotkanie w Saloniku 
Czterech Muz dla osób chcących 
działać w ramach stowarzyszenia 
Obornicki Zdrój. 

Przybyły 22 osoby i dziennikarz z lokalnej 
gazety. Wszyscy uczestnicy spotkania krótko 
się przedstawili, po czym wybraliśmy zarząd 
Stowarzyszenia.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Obor-
nicki Zdrój został p. Paweł Dąbrowski, vice 
� przewodniczącą � p. Renata Raczyńska, 
sekretarzem � p. Teresa Adamus, skarbnikiem 
� p. Barbara Maziarz, a p. Ryszard Adamus, p. 
Grażyna Drzewiecka, p. Anna Giermek oraz 
p. Agnieszka Janiak zostali członkami komisji 
rewizyjnej. 

Stowarzyszenie trzeba będzie teraz zareje-
strować w sądzie.

OBORNIKI ŚLĄSKIE – POŁĄCZYĆ 
TRADYCJĘ I NOWE WYZWANIA

Naszym pierwszym zadaniem będzie pisa-
nie pism do władz Gminy w najpilniejszych 
sprawach podnoszonych przez członków 
stowarzyszenia i innych mieszkańców naszej 
gminy. Równolegle czynione będą starania 
dotyczące rewitalizacji zabytkowych budyn-

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE
„OBORNICKI ZDRÓJ”

ków w Obornikach. Najpierw przeprowadzony 
będzie spis najcenniejszych zabytków architek-
tury w naszym mieście, po czym rozpoczniemy 
starania, we współpracy z Urzędem Gminy, 
o fundusze unijne na ten cel. 

Kolejnym celem będzie utworzenie w Obor-
nikach centrum kulturalno � edukacyjnego.

Uczestnicy spotkania wymienili szereg 
problemów, którymi ich zdaniem powinno 
się zająć nasze stowarzyszenie. Są to: walka 
z patologią, poszukiwanie kompleksowej kon-
cepcji rozwoju okolic Obornik, wykorzystanie 
potencjału rehabilitacyjnego, sportowego 
i wypoczynkowego naszego mikroregionu, 
rozwój transportu lokalnego (np. bus jeżdżący 
wokół Obornik), a przede wszystkim popra-
wa bezpieczeństwa na Obornickich drogach. 
W tym miejscu wspomniano brak sygnalizacji 
na skrzyżowaniu obok OOK, na wysokości 
gimnazjum przy Skłodowskiej, a także przy 
Biedronce gdzie dodatkową uciążliwością jest 
zbyt wąski wjazd na tamtejszy parking. 

12 marca, na kolejnym spotkaniu przewod-
niczący stowarzyszenia przedstawił zebranym 
adres siedziby naszego stowarzyszenia. Jest to 
sala OS i R � u przy ulicy Poniatowskiego 22. 
Następnie ustaliliśmy, które sprawy wymagają 
jak najszybszego załatwienia. 
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Z kolei 28 marca, na zaproszenie pana 
Tomasza Sokołowskiego, wice -przewodni-
czącego Rady Gminy, kilku członków naszego 
stowarzyszenia spotkało się z grupą artystów 
zamieszkałych w Obornikach i w okolicach 
naszego miasta. 

Tematem spotkania była promocja Obornik 
i stworzenie projektu logo. Istnieje potrzeba 
ujednolicenia graÞ cznego miasta � przydałby 
się jednolity wzór szyldów, tablic ogłosze-
niowych, czyli symbolu graÞ cznego charak-
teryzującego naszą miejscowość. Powinien 
widnieć na elementach miejskiego krajobrazu 
od fontann, które chcielibyśmy, by tu powstały, 
po kosze na śmieci, których brakuje� Można 
by włączyć w projekt takiego logo już istniejący 
symbol zielonej choinki, kocie wzgórza lub 
Grzybek. Pani Agnieszka Janiak wspomniała 
dwa wielkie potencjały tego miejsca � nasyce-
nie sztuką i walory zdrowotno � krajobrazowe. 
Oba te elementy powinny zostać włączone 
w akcję promocyjną , którą ma prowadzić 
specjalnie powołana w tym celu komórka 
w Urzędzie Gminy.

Następnie zajęliśmy się sprawą aranżacji 
i zagospodarowania centrum Obornik. Jak 
zaznaczyła p. Janiak, warto pomyśleć o utwo-
rzeniu deptaka, gdzie nasi artyści uzyskaliby 
ciekawą przestrzeń wystawienniczą, na przy-
kład na comiesięczny targ artystyczny. Na 
rondzie przydałaby się rzeźba i ładna zieleń. 
Ciekawe aranżacje zieleni i � jak powiedziała 
p. Jola Nitka � �odjazdowe ławki�, mogłyby 
znaczyć szlak obornickiego deptaka, czyli 
naszego miejsca spotkań. 

GRZYBEK I INNE ATRAKCJE
Wielkim bogactwem naszej miejscowości 

jest Grzybek, jak zauważył p. Marek Marchwi-
cki, w najbliższej okolicy Wrocławia jedyna 
taka góra, z której można zimą zjeżdżać na 
nartach i sankach (pod warunkiem, że będzie 
się ją sztucznie dośnieżać). Latem natomiast 
można by przychodzić tu do parku (z nadzorem 
Straży Miejskiej!), do punktu widokowego, na 
koncerty, które już od jakiegoś czasu odbywają 
się na Grzybku w maju. W mieście można by 
uprawiać grę w tenisa (potrzebne korty) i pły-
wać w odnowionym i koniecznie osłoniętym 
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przed wzrokiem przechodniów basenie. Te 
marzenia nie są mrzonkami dzięki dotacjom, 
jakie płyną obecnie z Unii. Trzeba jedynie 
�zakasać rękawy� i porządnie przygotować 
projekt całościowej wizji dla miasta.

UWAGA , ŚMIECI !
Wszyscy bardzo niepokoimy się ilością 

śmieci w naszym mieście i w okolicznych 
lasach. Np. Pani Jola Nitka, która spełnia rolę 
ambasadora Obornik, gdyż zaprasza do siebie 
polskich i zagranicznych gości Saloniku, musi 
odpowiadać na ich pytania dotyczące posesji 
naprzeciw jej domu, jest to bowiem istne wy-
sypisko śmieci� 

A co mamy powiedzieć o naszych pięknych 
lasach, które powoli zamieniają się w śmietni-
sko? Wyrzucamy tam wszystko, co niepotrzeb-
ne, ale to bardzo krótkowzroczne działanie� 
Nie wjeżdżajmy też samochodami do lasu. Ktoś 
zaproponował szlabany�

Zauważyliśmy, że w Obornikach nie widać 
działań konserwatora zabytków, stąd samo-
wola budowlana, stawianie przybudówek, 
blaszanych i drewnianych baraków, chylące 
się płoty, wymienianie zabytkowych okien na 
plastikowe.

22 kwietnia obchodzony będzie w Polsce 
Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy prze-
prowadzić 19 kwietnia akcję przekazywania 
sąsiadom zbywających roślin, p.t. �Podziel się 
sadzonką.� Może uda nam się włączyć do akcji 
Nadleśnictwo, które już dawniej rozdawało 
drzewka za darmo. Oczywiście potrzebna jest 
też fachowa porada co do potrzeb i najlepszego 
miejsca dla nowego gościa w ogrodzie. Liczymy, 
że uda nam się do naszej inicjatywy przekonać 
również Urząd Miejski, gdyż marzą nam się 
ukwiecone skwery i rabaty w centrum miasta.

BEZPIECZEŃSTWO
Sprawą bezwzględnie priorytetową jest po-

prawa bezpieczeństwa na obornickich drogach. 
Ze statystyk policyjnych:

�W 2007 roku odnotowano 64 zdarzenia 
drogowe, w tym 14 wypadków drogowych. 

Najbardziej zagrożone odcinki dróg położo-
ne na terenie gminy, to:
� droga nr 342 � 33 zdarzenia na odcinku od 

14 do 22 km tj. na odcinku od Zajączkowa do 
Obornik Śląskich, na tym odcinku 6 wypad-
ków, dwie osoby zabite, 8 rannych

� droga nr 340 � 31 zdarzeń, z tego 17 na odcin-
ku 38 do 40 km od Obornik do Wilczyna

� 8 na odcinku 32 do 34 km tj. Rościsławie
� 6 na odcinku 42 do 44 km tj. od Wilczyna do 

granicy gmin Oborniki Śląskie i Trzebnica.
Na drodze 340 miało miejsce 5 wypadków, 

1 osoba zabita, 9 rannych.�
Tak przedstawiają się statystyki policyjne 

w odniesieniu do dróg w okolicy Obornik. Jed-
nak również na terenie miasta ma miejsce wiele 
niebezpiecznych zdarzeń wynikających z nie-
ostrożności kierowców, czyli niedostosowania 
prędkości do warunków ruchu � pamiętajmy, 
że na obszarze zabudowanym obowiązuje pręd-
kość DO 50 km/godz., a w centrum Obornik są 
ograniczenia prędkości do 40km/godz. z uwagi 
na kręte i wąskie odcinki dróg , na drogach 
osiedlowych zaś � do 30 km/godz. 

Nadmierna prędkość, nieprawidłowe wy-
przedzanie, nieuwaga, a czasem również 
nietrzeźwość kierujących i pieszych, zły stan 
techniczny pojazdów i dróg , brak chodników 
� to główne przyczyny wypadków. 

Co możemy zrobić w tej sprawie? Wiele, bo-
wiem to my jesteśmy i kierowcami, i pieszymi. 
Starajmy się sami przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego, stosować savoir vivre w stosunku 
do pieszych, włączmy się w akcję zbierania 
podpisów pod pismami do Urzędu Gminy 
w sprawie wyraźnego zaznaczenia przejść dla 
pieszych i zainstalowania sygnalizacji świetlnej 
w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Cho-
dzi tu przede wszystkim o okolice �Biedronki� 
przy ulicy Wrocławskiej, o skrzyżowanie przy 
Urzędzie Gminy (u zbiegu pięciu dróg) , o oko-
lice Straży Pożarnej przy ul. Skłodowskiej, na 
wysokości gimnazjum i obok księgarni oraz 
o drogę do Wołowa, gdzie wiadukt i łuk drogi 
utrudnia kierowcom dostrzeżenie pieszych. 

Alina Gołecka
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Sakrament
Chrztu �w. przyjêli:

Odeszli do Pana
po wieczn¹ nagrodê:

W paraÞ i NSPJ: 
20. Jan Szymczak, l. 84, zm. 7.03.08. 
21. Helena Królikowska, l. 81,

zm. 20.03.08. 
22. Henryk Zdrojewski, l. 63, zm. 21.03.08. 
23. Zbigniew Ziembicki, l. 54,

zm. 2.04.08.

W paraÞ i JTiAP: 
+ Teresa Michalczak
+ Marianna Lorenc
+ Edward Suzański
+ Magdalena Cichosz
+ Tadeusz Baum
+ Antoni Rapior

W paraÞ i NSPJ: 
4. Maja Smardzewska � 24.03.08. 
5. Dawid Marmulewicz � 24.03.08. 
6. Aleksandra Łagowska � 24.03.08. 
7. Natasza Martyna � 24.03.2008.
8. Julia Szymańska � 24.03.2008. 
9. Bartłomiej Jewiarz � 6.04.2008. 
10. Celina Podemska � 6.04.2008.

W paraÞ i JTiAP: 
Viktoria Nicol Borowska
Patrycja Anna Berkieszczyk
Wojciech Kacper Jóźwiak
Xenia Spexard
Marta Magdalena Kaczmarek
Jan Edward Zatoka
Dominik Sebastian Poterek
Marcel Tomasz Główka
Lena Malawko
Bartosz Wiktor Czajkowski
Julia Włodarczyk
Dawid Kostrzewa
Maja Małgorzata Szustak

W paraÞ i NSPJ: 
1. Łukasz Nalewajek i Anna Januchta 

� 29.03.2008. 
2. Marcin Myszyński i Marta Dębicka 

� 5.04.2008.
PYTANIA:

1. Bije pół godziny przed Mszą Świętą.
2. Wystawia się w niej Najświętszy Sakrament 

na adorację.
3. Pan Jezus to Syn...
4. Wypłynęła z wodą z boku pana Jezusa
5. Znak pierwszych chrześcijan.
6. Inaczej ksiądz.
7. Wierzchnia szata księdza podczas Mszy.
8. Chleb, który przemieni się podczas Mszy 

w Ciało Chrystusa.
9. �Szalik�, w którym ksiądz udziela sakramen-

tów.
10. Czyta się z niego czytania na Mszy.
11. Gra na nich organista.
12. Wyświetla się nim teksty pieśni na Mszy 

o 12.30.

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

KRZYŻÓWKA

1.

2.

3.

4

5.

X
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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warto pamiętać
Od Niedzieli Wielkanocnej do Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego trwa okres paschalny � pięć-
dziesiąt dni szczególnej radości ze Zmartwych-
wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

13.04.2008 � Niedziela Dobrego Pasterza. 
Dzień modlitw o powołania do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Rozpoczęcie Ty-
godnia Modlitw o Powołania.

23.04.2008 � Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski.

25.04.2008 � Święto św. Marka Ewangelisty.
29.04.2008 � Święto św. Katarzyny Sieneń-

skiej, dziewicy, doktora Kościoła i patronki 
Europy.

1.05.2008 � Wspomnienie św. Józefa Rzemieśl-
nika; rozpoczęcie miesiąca poświęconego 
Matce Bożej i codziennych nabożeństw 
majowych.

3.05.2008 � Uroczystość NMP Królowej Polski; 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4.05.2008 � Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego.

6.05.2008 � Święto św. Apostołów Filipa 
i Jakuba.

8.05.2008 � Uroczystość św. Stanisława biskupa 
i męczennika � głównego patrona Polski.

11.05.2008 � Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego,

Anegdoty
o Papieżu
Trzeba papieżyć

Do głowy Kościoła przyjechał w odwiedziny 
pewien polski ksiądz. Ojciec Święty miał jednak 
w tym momencie coś do załatwienia. Poprosił 
więc o chwilę czasu słowami:

� Poczekaj na mnie chwilę, bo muszę teraz 
trochę popapieżyć. 

W tym wieku byłem papieżem
W 1992 roku Jan Paweł II zaprosił ojca 

Leona Knabita na kolację do pałacu watykań-
skiego. W pewnym momencie papież zapytał 
znienacka:

� A ile ojciec teraz tak właściwie ma lat?
� Sześćdziesiąt trzy � odparł benedyktyn.
� O, w tym wieku ja już byłem papieżem 

� odrzekł Jan Paweł II.
� Wiem o tym i bardzo mi wstyd... � odpowie-

dział ojciec Leon i obaj wybuchnęli śmiechem.

Nie szumcie siostry nam
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony 

przez rozradowane zakonnice stawał się trudny 
do zniesienia, papież rzekł:

� Te, które ślubowały milczenie teraz naj-
więcej hałasują.

Nasza Parafia Pismo redagowane przez wiernych salwatoriańskich paraÞ i Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. św. Judy 
Tadeusza i Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich.
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