
Drodzy Parafi anie!
W tajemnicy Bożego Narodzenia Bóg jest blisko 
człowieka i każdemu chce ofi arować swoją miłość. 
Przyjmijcie ją do Waszych serc i doświadczajcie 
bliskości Syna Bożego.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia i w każdym dniu 
nadchodzącego 2019 roku niech Chrystus błogosławi. 
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Autor: PatS i PawS

II etap renowacji
ołtarza, położenie
wykładziny
w prezbiteriumPorządkowanie terenu 

wokół kościoła
- zielono nam!

INFORMACJE O REMONTACH
I PRZEBUDOWACH

W PARAFII
Murarskie czwórki
Naprawa muru
kościoła w Oborze.
Z inicjatywy mieszkańców odbudowano fragment 
muru otaczającego świątynię w Oborze. Konstrukcja 
została zburzona podczas nawałnicy wiosną 2017 r. 
Do inicjatywy włączyło się ośmiu mężczyzn z czego 
dwóch z nich przekazało brakujące cegły oraz zapra-
wę murarską.
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Rodzinna pasterka
Wyjątkowo rodzinnie  przeżyliśmy Boże Narodzenie w kościele pw. św. Antoniego w Oborze. A to za sprawą 
otwartych serc parafi an,  którzy po pasterce składali sobie życzenia przy opłatku i wspólnie kolędowali obok 
żywej szopki. Przy ognisku rozbrzmiewały miłe słowa, płynące prosto z serca i radość ze wspólnego kolędo-
wania i tańcowania. Pojawiały się łzy wzruszenia podczas przebaczenia win, powrotów do trudnej przeszłości… 
Pan Jezus się narodził i to jest fakt nie bajka, jak powiedział ksiądz proboszcz Paweł Kajl  podczas kazania, żyjmy 
więc tak, by odkrywać na nowo Obecność Tego, który Był, Jest i Będzie – nie tylko 25 grudnia. 

Miniony 2018 rok stał się szczęśliwie dla naszej wspólno-
ty czasem zamknięcia II etapu remontu ołtarza główne-
go. Koszt przedsięwzięcia i jego efekt robi wrażenie. Za 
sumę niespełna 120 tysięcy zł, udało się bowiem przy-
wrócić blask szafi e ołtarzowej. Przed nami trzeci etap 
prac, zaplanowany na rok 2019 i opiewający w kosztory-
sie na podobną sumę. W zależności od sukcesów w po-
zyskaniu środków i dotacji, będziemy podejmować kolej-
ne prace w naszych świątyniach. Wstępne szacunki wraz 
z listą zadań powstały, na prośbę wójta gminy Lubin, 
Tadeusza Kielana, a sporządziliśmy je we wrześniu ubie-
głego roku. Prace w Trzmielowie i ewentualne starania 
o godne miejsce modlitwy w Szklarach Dolnych to pole 
zainteresowania innej gminy, pozycje te stanowią zatem 
uzupełnienie wykazu. Lista może robić wrażenie sporzą-
dzonej na wyrost i z optymizmem graniczącym z szaleń-
stwem, ale, jak podobno mawiają łucznicy: żeby trafi ć do 
celu, trzeba celować nieco wyżej. Miejmy nadzieję, że po 
uwzględnieniu realnej trajektorii, uda się nam zrealizo-
wać przynajmniej niektóre pomysły. W nadchodzących 
latach chcielibyśmy podjąć oprócz wspomnianego sfi -
nalizowania remontu ołtarza głównego (Konserwacja 
techniczna i estetyczna złoconych i srebrzonych usza-
ków i glorii; koszt 110 000 zł netto) Następujące zadania:

• wykonanie programów prac konserwa-
torskich oraz badań we wnętrzu kościołów 
w Szklarach Górnych, Oborze i Trzmielowie oraz 
przygotowanie projektów konserwatorskich 
(w każdym wypadku koszt ok 20000 zł. w roku 2019)

• remont manierystycznej ambony w Szklarach
Górnych (170000 zł netto w latach 2019/2020)

• konserwacja ołtarza bocznego, aktualnie MB
Częstochowskiej, w Szklarach Górnych
(100000 zł netto w latach 2020/21)

• konserwacja prospektu organowego
(70 000 zł netto, lata 2021/22) 

• konserwacja wszystkich ławek drewnianych
polichromowanych wraz z dwoma konfesjonałami 
(ok 400000 zł netto, lata 2021-25)

• remont i konserwacja empory muzycznej
(190000 zł netto, rok 2021/22)

• restauracja renesansowych epitafi ów kamiennych
z prezbiterium (175 000 zł netto, rok 2022/23)

• remont wieży kościoła w Oborze z odtworzeniem 
hełmu (70000 zł w roku 2019)

• renowacja ołtarza i ambony w Trzmielowie
(190000 zł, lata 2023/24) 

• projekt i wykonanie posadzki w kościele
w Trzmielowie (40000 zł, lata 2024/25

• starania o godne miejsce modlitwy w Szklarach Dol-
nych... (jesteśmy w stanie wydać każdą sumę... którą 
nam opatrzność ześle; w sumie to mogłyby być za-
ledwie 2 mln)

ks. Paweł Kajl SDB
proboszcz
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. PIOTRA I PAWŁA W 2019 ROKU

Szklary Dolne i Trzmielów:

2
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

od Brunowa, Kolonia
i w kierunku krzyża 
od nr 78., 78 a, b, c, 59 a
oraz od nr 120
w kierunku Brunowa
od godz. 15.30

3
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

od nr 10 do nr 1
Szklary Dolne  
oraz Trzmielów
od nr 11 do nr 36
od godz. 15.30

4
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

od nr 38 do nr 58 a
od nr 59 do nr 74
od godz. 15.30

5
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

od Szklar Górnych nr 118 b 
do nr 103 a i b
od nr 103 do nr 79
od 13.00

14
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

ul. Malinowa  
ul Słonecznikowa, Fiołkowa
i Chabrowa nr 9
od godz. 15.30

15
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

ul. Konwaliowa i Wrzosowa

16
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

ul. Koralowa (od początku)
ul. Turkusowa (od początku) 
oraz Koralowa od końca
od godz. 15.30

Obora:

7
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

ul. Różana
ul. Makowa i ul. Tulipanowa
od godz. 15.30

8
stycznia 

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

ul. Diamentowa od nr 2 
i ul. Agatowa
ul. Rubinowa i ul. Perłowa
od godz. 15.30

9
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

ul. Lubińska od nr 1 do 30
ul. Lubińska od nr 32 do 63
od godz. 15.30

10
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

ul. Lubińska od 64 do końca
ul. Leśna, ul. Szafi rowa
i ul. Szmaragdowa 
od godz. 15.30

11
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

ul. Bursztynowa od początku
ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa 
i Wiśniowa
od godz. 15.30

12
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

ul. Chabrowa
(od początku ulicy) 
ul. Chabrowa
(od końca ulicy) 
od godz. 13.00

14
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

ul. Malinowa  
ul Słonecznikowa, Fiołkowa
i Chabrowa nr 9
od godz. 15.30

Szklary Górne i Owczary:

17
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

od szkoły w kierunku Owczar 
do nr 68
Owczary i w kierunku szkoły 
do nr 69
od godz. 15.30

18
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

od pana Leśniczego,
ul. Akacjowa, nr 44, 47, 49 
wszystkie
ul. Lipowa, ul. Klonowa,
Dom Nauczyciela i rodziny 
za tunelem
od godz. 13.30

19
stycznia

ks. Paweł Kajl
ks. Piotr
Drapiewski

Blok 1 i 2 i ul. Brzozowa
Blok 3 i 4,
Sosnowa oraz 50 M
od godz. 13.00

21
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

lewą stroną od numeru 1
w kierunku p. Kowalskiej
oraz nr 34, 50 j oraz budynek 
po PKP
od początku nr 2 prawą 
stroną do Rozdroża
od godz. 15.30

22
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

od Pani Kowalskiej
w kierunku Jędrzychowa
od Państwa Tęczy nr 28…
w kierunku Pana Chudego
i uliczka w prawo
od godz. 15.30

23
stycznia

ks. Paweł Kajl

ks. Piotr
Drapiewski

Odwiedzimy Rodziny miesz-
kające na Nowym Osiedlu. 
Jeden kapłan rozpocznie
od początku a drugi
od końca numeracji
od godz. 15.30

24
stycznia

kolęda dodatkowa
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Ponad 50 osób wzięło udział w IV parafi alnym rajdzie 
rowerowym, tym razem do Trzmielowa. Aura nie sprzy-
jała, wiało i lało, ale wszyscy w pogodnych nastrojach, 
choć mokrzy, dotarli bezpiecznie na miejsce. Peleton 
wystartował o godzinie 11:00 z Obory i Szklar Górnych 
i Dolnych a trasa okazała się być wymagająca, zwłasz-
cza dla niezbyt wysportowanych kolarzy. Tradycyjnie 
po Mszy świętej uczestnicy rajdu biesiadowali i bra-
li udział w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. 
Panowała rodzinna atmosfera dzięki gospodarzom: 
Tadeuszowi Czerepowi, Januszowi Trochanowskie-
mu oraz ich rodzinom. Włożyli oni bowiem wiele pracy 
w przygotowania do biesiady – od zbierania jagód 
na pyszne ciasto w sobotę rano – po sprzątanie po 
imprezie w niedzielę wieczór. Szczególne podziękowa-
nia należą się Radzie Parafi alnej, która włączyła się 
w organizację i realizację tego wydarzenia. 

BARBÓRKA
Niech żyje nam
górniczy stan!
Tradycyjnie w naszej parafi i z okazji  św. Barbary od-
były się Msze święte w intencji górników w Szklarach 
Górnych i w Oborze. Górnicy, ubrani w tradycyjne od-
świętne stroje, czynnie uczestniczyli w liturgii, którą 
celebrował ks. proboszcz Paweł Kajl.  W Oborze pro-
cesyjnie weszli do świątyni, odśpiewali hymn górniczy 
przy akompaniamencie trąbki, czytali Słowo Boże 
i przedstawili swe prośby.  Dostojeństwa całej uroczy-
stości nadały obecne poczty sztandarowe – miejsco-
wy i  z parafi i pod wezwaniem św. Barbary z Lubina. 
Brać górnicza z miejscowości Obora poza uczestnic-
twem we Mszy świętej dba o swe tradycje, organizu-
jąc corocznie karczmę oraz nie zapomina o wsparciu 
miejscowego, fi lialnego kościółka wspierając go ma-
terialnie. W tym roku z inicjatywy górników sfi nanso-
wany zostanie zakup projektora. Niemniej zaangażo-
wani w upiększanie kościoła parafi alnego są górnicy 
szklarscy.

PawS

IV PARAFIALNY RAJD ROWEROWY DO TRZMIELOWA
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Bóg miłosierny daje odkupienie.
Polecamy miłosierdziu Bożemu tych,

którzy odeszli w ciągu minionego roku:

Małżeństwa 2018 r.

• Monika Radomska

• Tadeusz Kołeczek

• Adela Marciniak

• Jan Szechnicki

• Katarzyna Barnowska

• Krzysztof Chlebik

• Marian Archipow

• Bogusław Dziubczyński

• Jan Grudziński

• Stanisław Pawliszyn

• Maria Baran

• Leopold Brączek

• Krzysztof Kolasiński

• Andrzej Dalka

• Piotr Kmiecik

• Henryk Dźwilewski

• Kazimiera Kisielewicz

• Katarzyna Kania

• Urszula Ludwicka

• Franciszek Czukiewski

• Mieczysław Góras

• Tadeusz Wrona

• Piotr Kandut

• Edward Bogucki

• Krzysztof Absalon

• Genowefa Polniak

• Stanisława Markowska

• Rozalia Mojsiewicz

• Róża Świercz

• Krystyna Szadej

• Maria Hajdas

• Stanisław Retelski

• Marek Kasperski

• Agnieszka Kozieja

• Marek Kmiotek

• Jan Dalka

• Stanisław Zboiński

• Bogusław Kurowski

• Adrian Jasionowski i Paulina Matusik
• Marcin Lekki i Marlena Pizoń
• Maciej Boniecki i Iwona Mostkowska 
• Piotr Borys i Ewelina Bejczak
• Szymon Mroziński i Liliia Martsinowska
• Atrur Gumienny i Alicja Tuszkiewicz
• Mateusz Hiki i Karolina Waśko
• Sebastian Starzec i Patrycja Kałużna 
• Jerzy Jantoń i Marta Pielech
• Bartosz Rychter i Kaja Rychter
• Jakub Banaszak i Joanna Ziomek
• Andrzej Górnicki i Gabriela Kisielewicz
• Maciej Kuc i Marta Skoczyk
• Piotr Ciechanowski i Katarzyna Siepsiak
• Mateusz Należny i Małgorzata Nizioł Należna
• Adrian Dragan i Dorota Łapińska 
• Gniewomierz Romanowski i Sandra Wiśniewska
• Maricn Zieleziński i Wioleta Sołtys
• Sebastian Spaliński i Paulina Romaszko
• Damian Dołhun i Magdalena Gregor

• Katarzyna Barbara 
Pielech

• Mikołaj Zazula
• Klemens Michał 

Bukraba
• Alicja Jermołowicz
• Oliwia Psiuk
• Jakub Szymon Gregor
• Laura Aniela Kotlarska
• Szymon Burda
• Karol Krzysztof

Lubieniecki
• Krystian Piotr Żurowski
• Jakub Paweł 

Wiśniewski
• Roksana Anna 

Zagdańska
• Kornelia Maria Pielech
• Alex Dominik Czekanyk
• Piotr Maciej Łachut
• Maria Laura Haase
• Jan Hoć
• Mikołaj Aleksander 

Kozłowski
• Antoni Buchowski
• Natan Józef Zwiercan
• Igor Józef Urban
• Hanna Kamińska

• Marcel Grzegorz 
Kochman

• Antoni Wiktor Jarszak
• Alan Jan Boniecki
• Piotr Paweł Lorek
• Nadzieja Wiktoria 

Majewska
• Alicja Smoliniec
• Barbara Tuszkiewicz
• Aleksander Ignacy 

Bielak
• Franciszek Sell
• Liliana Weronika 

Lekka
• Antoni Tapczak
• Urszula Jakubowska
• Helena Szmigiel
• Pola Katarzyna 

Wertka
• Iga Maria Muszyńska
• Gaja Anna Szejna
• Zofi a Kindra
• Nela Urszula Majcher
• Wiktor Mateusz 

Piasecki
• Jakub Sebastian 

Spaliński
• Zofi a Partyka

Zaproszenie
Kończy się 2018 rok. Jako duszpasterze salezjań-
skiej parafi i pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach 
Górnych pragniemy wspomnieć naszych drogich 
zmarłych, którzy odeszli do Pana w 2018 roku.

29 grudnia (sobota) o godz. 18.00 będziemy 
wspólnie modlić się i polecać podczas Eucharystii 
żałobnej tych, którzy poprzedzili nas w drodze do 
radości wiecznej.

Na wstępie Eucharystii kapłan odczyta kolejno 
imiona i nazwiska zmarłych, a ktoś z najbliższej 
rodziny przyniesie do ołtarza zapaloną lampkę 
[lampki zostaną przygotowane wcześniej przez 
parafi ę].

Serdecznie zapraszam rodziny zmarłych, przyja-
ciół i znajomych do wspólnej modlitwy. 

Z pamięcią w modlitwie.
ks. Paweł Kajl SDB

Z ŻYCIA PARAFIALNEJ WSPÓLNOTY
W rubryce tej pragniemy informować czytelników o radosnych i smutnych wydarzeniach z życia 
naszej wspólnoty parafi alnej. Chrzty, śluby i pogrzeby, to istotne momenty w życiu każdego z nas.

Suma ich stanowi o kondycji duchowej parafi i.

Sakrament Chrztu Świętego
przyjął/przyjęła:
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” S. Żeromskiego
W roku tak szczególnym dla Polaków, w ramach Na-
rodowego Czytania, cały kraj skupił się na przypo-
mnieniu fabuły Przedwiośnia S. Żeromskiego.

Tradycyjnie w Oborze Narodowe Czytanie rozpoczęło 
się od Mszy świętej a tuż po niej bolszewicy [Jarosław 
Gaworczyk, Krzysztof Zelma, Robert Parkietny, Mi-
rosław Rodzik, Łukasz Kurowski, Tomasz Kotwas] 
opornie i niechętnie pozwolili przejść słuchaczom na 
pole przy ul. Bursztynowej. Korowód eskortowany 
przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie zamy-
kali Tatarzy [Wojciech Chowański, Damian Pielech, 
Adam Marszałek, Grzegorz Hendrykowski].

W główną rolę – Cezarego Baryki –  wcielił się  Krzysz-
tof Kandut – doskonale intonując i aranżując czyta-
ne kwestie.  Fragmenty Przedwiośnia wybrane zo-
stały tak, by ukazać dojrzewanie głównego bohatera 
|i przemianę  jego światopoglądu. Po tym jak ojciec 
– Seweryn Baryka [Andrzej Mytkowski]  pozostawił 
rodzinę i poszedł na wojnę, matka [Katarzyna Bła-
chuta] nie mogła powstrzymać syna przed uczestnic-
twem w manifestacjach bolszewickich, co przypłaciła 
utratą majątku i życiem. Cezary dostrzega swoje na-
ganne zachowanie dopiero wówczas, gdy znajduje na 
ulicy zwłoki młodej Ormianki [Małgorzata Zaorska]. 
Przy sprzątaniu ciał po przewrocie rewolucyjnym po-
maga woźnica [Jarosław Słota]. Cudem odnajduje się 
ojciec [Andrzej Mytkowski] namawiając Cezarego do 
powrotu do Polski, gdzie rodzi się nowa cywilizacja.

Fragmenty powieści, stanowiące o szklanych do-
mach, przeczytali mieszkańcy Obory z panem Roma-
nem Komarnickim na czele. Cezary uwierzył, że Polska 
to kraj miodem i mlekiem płynący, ale w konfrontacji 
z rzeczywistością okazał się być mitem. Bohater tra-
fi a na wojnę, tam ratuje życie Hipolitowi Wielosław-
skiemu [Marcin Bulerski] szlachcicowi,  który zapra-
sza go po wojnie do Nawłoci. Tu Cezary przestaje 
myśleć o przemianach politycznych, bowiem wpada 
w sidła miłości Wandy Okrzyńskiej [Agnieszka Borys], 

Laury Kościenieckiej [Iwona Cierlik], Karoliny Szar-
łatowiczówny [Bogumiła Parkietna]. Najbardziej 
z powrotu młodych żołnierzy cieszy się matka Hipolita  
[Anna Zbrzyzna], która nie kryje łez wzruszenia. 

Pobyt w Nawłoci kończy się dla Cezarego smutną 
prawdą o kobietach,  doświadcza podłości i nieszcze-
rości, bowiem Laura wybiera bogatego Barwickiego 
[Jacek Lasota] a Karolina zostaje otruta przez Wan-
dę, czemu przygląda się Skalnicki [Sławomir Cierlik] 
, ksiądz Anastazy [ks. Paweł Kajl SDB] i służący Ma-
ciejunio  [Paweł Słota]. Ze złamanym sercem nasz bo-
hater udaje się do Warszawy, by kontynuować studia 
medyczne. Zaproszony przez Antoniego Lulka [Grze-
gorz Hendrykowski] i Buławnika [Piotr Zaorski] na 
zebranie ma okazję wysłuchać poglądów komunistów 
i komunistek [Marzena Mastalska – Gaworczyk]. 
Rozgoryczony udaje się do Szymona Gajowca [Tade-
usz Kielan] i słyszy, że Polska potrzebuje reform, bo 
to dopiero przedwiośnie nasze. Odśpiewaniem Hymnu 
Polski zakończyło się IV Narodowe Czytanie w Oborze.

Organizatorami wydarzenia były: Stowarzysze-
nie Kwiaty Obory, Gminna  Biblioteka Publiczna fi lia 
w Oborze, a przedsięwzięcie zostało dofi nansowane 
ze środków Gminy Lubin. 

Patrycja Słota.
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RÓŻANIEC RODZICÓW
Zaprasza do udziału w modlitwie za  dzieci w Różań-
cu Rodziców. Jest to modlitwa oparta na schema-
cie Żywego Różańca. Uczestnikami Różańca Rodzi-
ców może być każdy, kto ma pragnienie w sercu do 
podjęcia modlitwy za swoje dzieci, wnuki, inne dzieci 
w rodzinie. Podejmując tę modlitwę włączamy się 
w 20-sto osobową grupę rodziców;  zwaną różą. 
Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę 
w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozo-
stałych członków róży, a w zamian inni rodzice z róży 
modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia 
codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną 
mu na dany miesiąc tajemnicą, zatem poświęca 
jedynie 4 minuty dziennie. W ten sposób za dzieci 
tego rodzica odmówiony jest codziennie cały róża-
niec. Dotychczas zapisało się 12 troskliwych osób, 
które chcą wspierać swoje dzieci. Zaproszenie kieruje-
my szczególnie do rodziców dzieci, które w przyszłym 
roku będą mieć swoją pierwszą komunię oraz do ro-
dziców dzieci bierzmowanych. W Różańcu Rodziców 
będziemy modlić się o błogosławieństwo dla  dzieci, 
o dobre środowisko ich wzrastania, będziemy prosić 
Boga, aby usunął skutki naszych grzechów i zanie-
dbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie 
na dzieci.

JEŻELI JEST W TOBIE PRAGNIENIE PODJĘCIA TEJ 
FORMY MODLITWY I OFIAROWANIA PREZENTU DU-
CHOWEGO DZIECIOM, TO ZAPRASZAMY DO KON-
TAKTU Z NAMI, tel. 605 548 365

Marzena Musiał

Mów Panie
- Lectio Divina
Zaproszenie na spotkania LECTIO DIVINA
– Bożego czytania.

Wspólnota parafi alna zaprasza wszystkich wiernych 
na spotkanie biblijne w każdą środę w kościele pa-
rafi alnym p.w. św. Piotra i Pawła. Przed spotkaniem 
można uczestniczyć w Nowennie do NMP Wspomo-
życielki Wiernych o godz. 17.30 oraz Mszy świętej 
o godz. 18:00. Pragniemy zachęcić Was do wspólnego 
zgłębiania Słowa Bożego. Lectio Divina to modlitew-
ny sposób czytania Słowa Bożego, uwzględniający 
kontekst religijny i historyczny. Uczy nas jak owocnie 
czytać Słowo Boże, rozumieć je, modlić się nim i jak 
według niego żyć. W czasie kolejnych spotkań roz-
ważamy Liturgię Słowa najbliższej niedzieli. Istotą tej 
metody czytania i modlitwy Słowem Bożym jest oso-
biste dostrzeżenie podobieństwa zdarzeń zapisanych 
na kartach Biblii ze zdarzeniami z własnego życia. 
Ta najważniejsza lektura naszego życia, jaką jest Pi-
smo święte przyczynia się do pogłębiania i wzrostu 
wiary oraz do osobistego spotkania z Bogiem obec-
nym w swoim Słowie.

Jeśli jesteś osobą, która chce zbliżyć się do Boga, 
zmaga się z konfl iktami oraz trudnościami wewnętrz-
nymi, potrzebuje wsparcia w swoim rozwoju ducho-
wym oraz  patrzy odpowiedzialnie na swoją drogę 
wiary to przyłącz się do Nas!  

Jarosław Musiał

Droga Krzyżowa
z Obory do Szklar Górnych
23 marca 2018 roku o 19:00 wierni naszej parafi i wzięli 
udział w Drodze Krzyżowej zorganizowanej w „plene-
rze”. Wyruszyliśmy z Obory do Szklar Górnych. Wier-
ni bardzo licznie uczestniczyli w tym wielkopostnym 
nabożeństwie krocząc za Chrystusem w którego 
postać wcielił się Krzysztof Kandut. Mocniej jeszcze, 
niż zwykle, ta modlitwa w drodze, stała się okazją do 
kroczenia śladami Chrystusa i przeżywania najbo-
leśniejszych dni Jego życia. Mierzenia się z trudnymi 
aspektami naszej codzienności w świetle Jego Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania. Parafi anie mogli czynnie 
włączyć się w organizację Drogi Krzyżowej np. nio-
sąc krzyże z wyobrażeniami  poszczególnych stacji 
lub wcielić się w rolę asystujących Panu Rzymian.

PawS

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej, Ogród Bajek 
w Międzygórzu oraz Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. 
100 - lecie odzyskania Niepodległości uczciliśmy snu-
jąc refl eksję podczas wieczorku papiesko - patriotycz-
nego w kościele parafi alnym w Szklarach Górnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia 
scholi, które odbywają się w każdą sobotę w godzi-
nach 11.00 - 13.00 w Oratorium w Szklarach Górnych. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerami tele-
fonów: 669-393-970 lub 609-578-005.

Barbara Czekajło

Co dzieje się
w Oratorium
„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”

We wrześniu minął rok od powstania dziecięcej scho-
li parafi alnej, której patronuje bł. Laura Vicuna i był 
niezwykle intensywny czas dla naszej najmłodszej 
wspólnoty, którą tworzy 15 wspaniałych dziewczyn 
zamieszkujących Szklary Górne, Oborę i Szklary Dol-
ne. Rok 2018 rozpoczęliśmy od udziału w Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Salezjańską 
Szkołę Podstawową, w naszym debiucie na scenie 
konkursowej odnieśliśmy ogromny sukces zdobywa-
jąc II miejsce. W lutym gościnnie wystąpiłyśmy w uro-
czystym podsumowaniu X Edycji Programu Działaj 
Lokalnie w Niedźwiedzicach. W kwietniu schola wzięła 
udział w Warsztatach Muzyki Liturgicznej i Uwielbie-
nia prowadzonych przez p. Jakuba Bartkowiaka, a sfi -
nansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Swoim 
zamiłowaniem do muzyki dzielimy się na różnych uro-
czystościach, nie tylko parafi alnych. Inicjujemy także 
różne akcje, w tym kiermasz ciasta oraz ręcznie ro-
bionych aniołów; zbiórki materiałów plastycznych dla 
dzieci, itp. W maju po raz drugi ubiegaliśmy się o dota-
cje z Programu Działaj Lokalnie, dzięki czemu powstał 
projekt muzyczno - patriotyczny „Dla Ciebie Polsko - 
teraz my!”. W ramach tego przedsięwzięcia oraz dzięki 
wsparciu ks. Proboszcza, który sfi nansował transport, 
udaliśmy się na 2 - dniową wycieczkę krajoznawczą 
do Marianówki (22-23.09.2018), połączoną z zajęcia-
mi integrującymi parafi an. Zwiedziliśmy: Sanktuarium 

Gorąco zachęcamy do zgłaszania osób, 
które ze względu na wiek, chorobę lub 
inne przeszkody nie mogą uczestniczyć 
we mszach świętych, a mają pragnie-
nie przyjmowania Eucharystii. Istnie-
je możliwość odwiedzin przez księdza 
w pierwsze piątki miesiąca, bądź 
w niedzielę przez nadzwyczajnego sza-
farza. W powyższej kwesti prosimy kon-
taktować się bezpośrednio z probosz-
czem osobiście lub telefonicznie pod 
numerem:

608 592 738. 
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Święty Jan Paweł II [Sławomir Antkowiak], ksiądz Jerzy 
Popiełuszko [Marcin Bulerski], siostra Faustyna Kowal-
ska [Patrycja Słota], błogosławiona Karolina Kózków-
na [Agata Słota], Maksymilian Maria Kolbe [Paweł Sło-
ta], błogosławiony Stefan Wyszyński [Tomasz Kotwas] 
czy Józef Piłsudski [Tadeusz Kielan]– to tylko niektóre 
postaci Procesji Dziejów, która towarzyszyła gminnym 
obchodom setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Mszę świętą w intencji Ojczyzny, od któ-
rej rozpoczęła się uroczystość, celebrowali w kościele 
parafi alnym pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Gór-
nych, proboszcz naszej parafi i, ksiądz Paweł Kajl SDB, 
ks. Bartłomiej Polański SDB, duszpasterz młodzieżowy 
wrocławskiej inspektorii salezjanów,  oraz ksiądz Tade-
usz Żurek, proboszcz parafi i pw. św. Michała Archanio-
ła w Siedlcach, wicedziekan Dekanatu Lubin Zachód. 
Po Mszy świętej odsłonięto  Obelisk Niepodległości – 
pamiątkę tego wielkiego wydarzenia – będący wyra-
zem hołdu i szacunku społeczności Gminy Lubin wobec 
trudnej, często bolesnej, ale mimo wszystko pięknej 
historii Polski. Wartę honorową  przy obelisku pełni-
li  żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, 
a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Zakładów 
Górniczych Lubin.

Rozmach, oprawa i scenografi a wydarzenia sprawiły, 
że zapisze się ono na długo w naszej pamięci. W rolę 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wcielił się wójt Gminy 
Lubin, a słynne słowa naczelnika państwa, w których 
opisał jak rodził się niezwykły zryw niepodległościowy 
odczytał aktor, poeta, Mistrz Mowy Polskiej Dariusz 
Bereski.

Spektakl Misterium
Męki Pańskiej
Po raz drugi  mieszkańcy: Szklar Dolnych i Górnych, 
Trzmielowa, Obory i Lubina udali się do Krakowa na Mi-
sterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodych salezjanów 
z Łosiówki. Tym razem występ poświęcony został prze-
śladowaniu chrześcijan. Scenarzysta i reżyser – Marcin 
Kobierski ukazał przemianę Szawła z Tarsu w kontekście 
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Spektakl 
uzyskał wymiar uniwersalny dzięki odniesieniu do współ-
czesnych chrześcijańskich męczenników różnych kultur  
z:  Chin, Nepalu, Arabii Saudyjskiej, Nigerii.

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystość zwieńczyło niezwykłe widowisko mu-
zyczno-mulimedialne „Historia Polski w nutach i ob-
razach”, podczas którego wystąpili artyści Gminy Lu-
bin: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych, zespoły Leśne Echo i Rozśpie-
wane Pastuszki z Gogołowic oraz Kamil Lis i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczy-
nie Wielkim. Wyjątkowych wzruszeń i emocji dostarczył 
publiczności utwór „Mury” – hymn Solidarności, który 
wykonał Dariusz Bereski. To były wyjątkowe obchody – 
wyjątkowej rocznicy. 

Organizatorami uroczystości byli: Gmina Lubin, Rzym-
skokatolicka parafi a św. Piotra i Pawła w Szklarach 
Górnych, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Szklarach Górnych, Ośrodek Kultury Gminy Lubin, 
Stowarzyszenie „Kwiaty Obory” oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna.

PatS
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NA IMIENINACH PARAFII 
I NASZYCH KSIĘŻY…
Genesis… Pewnego dnia do ludzi przyszła „LUCY” 
i rzekła: a może tak festyn parafi alny? Oni nie my-
śląc inaczej poszli za nią. Jak rzekła – tak uczynili.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych 
parafi an. 1 lipca przy kościele w Szklarach Górnych, 
po pięknej mszy odpustowej z okazji obchodzonego 
29 czerwca święta św. Apostołów Piotra i Pawła odbył 
się festyn parafi alny.

Organizatorami festynu parafi alnego były Sołectwa 
Szklar Dolnych, Szklar Górnych i Obory oraz całkiem 
liczna grupa ochotników. Inicjatorem całej imprezy była 
Lucyna Masal, sołtys wsi Szklary Dolne, której szybko 
udało się przekonać do współpracy sołtysów i rady so-
łeckie Szklar Górnych i Obory. Do idei współorganizacji 
szybko dołączyli także wolontariusze. To był doskonały 
przykład oddolnej inicjatywy.

Jedynym elementem całej imprezy, nad którym nie do 
końca mogli zapanować sami organizatorzy to była 
pogoda – na szczęście w ramach swoich struktur po-
wołali specjalistyczną grupę modlitewną, która na kilka 
dni przed samymwydarzeniem rozpoczęła wyprasza-
nie Pana o słoneczny dzień… Udało się 

ACH… CO TO BYŁ ZA ODPUST!!!

– Szczególnie zapamiętam scenę ukazującą serbskiego 
lekarza Stojana Adascevica, który dokonał dziesiątek 
tysięcy aborcji i dzięki łasce bożej nawrócił się, stał się 
obrońcą życia poczętego. Przy tej scenie popłakałam się.

- Dzięki Misterium zrozumiałam, że moje chrześcijaństwo 
jest łatwe, mam pod nosem kościół, mogę czytać Biblię, 
nosić Matkę Bożą na piersi i nikt mnie za to nie prześla-
duje….- wyznała uczestniczka wyjazdu.

– Byłem w ubiegłym roku i w tym nie spodziewałem się 
zbyt wielu pozytywnych wrażeń. Myliłem się, bo salezjanie 
podnieśli poprzeczkę. Jestem zaskoczony scenariuszem i 
nowinkami choreografi cznymi – skomentował Jakub.

– Uświadomiłam sobie, że należy wybaczać, nawet naj-
większe zło. Tak jak przebaczono Szawłowi, tak jak prze-
baczono mordercom. Nie umiem wybaczać małych, 
drobnych rzeczy. Jak mała jest moja wiara….  – wyznała 
uczestniczka wyjazdu.

Patrycja Słota.

Na samym początku odegrano scenkę satyryczną ro-
dem z lubianego i popularnego serialu „Ranczo” – pod 
tytułem „Ławeczka…”, która stała się przyczynkiem do 
złożenia ofi cjalnych życzeń z okazji imienin, zarówno 
parafi i jak i jej kapłanów.

Festyn zgromadził bardzo liczną grupę naszych para-
fi an i gości. Serwowano bezpłatny poczęstunek. Zorga-
nizowano konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Naj-
młodsi mogli także skorzystać z dodatkowych atrakcji: 
dmuchana zjeżdżalnia-zamek, malowanie kartono-
wych pałaców, dziecięcy makijaż, konne przejażdżki 
oraz zabawy ogromnymi bańkami mydlanymi.

I do różańca i do … Festyn muzycznie uświetnili Pan 
Edward i Jacek. Na trawiastym parkiecie chętnych do 
tańca nie brakowało. Ujawniały się dotąd skrywane ta-
lenty taneczne.

To musiało się tak skończyć! Nie dość, że parafi a pod 
wezwaniem św. Piotra i Pawła, to do kompletu posiada 
jeszcze dwóch całkiem pasujących kapłanów – księdza 
Pawła (proboszcza) oraz księdza Piotra (wikariusza). 
Jakby dorzucić do tego jeszcze ideę salezjańską, czyli 
duszpasterską chęć bycia z ludźmi, to w tej sytuacji fe-
styn musiał się po prostu udać!

Tak właśnie można wyobrażać sobie wzorowe życie 
parafi i i jej wiernych, w szczególności tej, w wydaniu 
salezjańskim. Wydarzenie w praktyce potwierdziło, 
że wspólnota parafi alna rzeczywiście istnieje i potrafi  
wspólnie modlić się, współpracować i bawić!

Na koniec podkreślono, że to PIERWSZY parafi alny fe-
styn w Szklarach i na pewno nie ostatni! Mamy nadzie-
ję, że zrodziła się nowa tradycja! Podobnie jak w Obo-
rze, gdzie mieszkańcy Obory, przyjaciele św. Antoniego 
i księża po raz drugi spotkali się po mszy świętej od-
pustowej na festynie rodzinnym, by  w radosnej atmos-
ferze spędzić  niedzielne, słoneczne popołudnie.  W tym 
roku homilię głosił ks. Jan Napierała – były wikariusz 
naszej parafi i. Po Mszy świętej odpustowej mieszkańcy 
Obory przyjemnie spędzili czas na rozgrywkach spor-
towych, konkursach z nagrodami i zabawie, a poczę-
stunek dla księży i gości przygotowało Koło Gospodyń 
– oczywiście pod przewodnictwem pani Halinki Przy-
stupy. 

Wszystkim organizatorom, współorganizatorom, spon-
sorom serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia na uro-
czystościach odpustowych w naszej parafi i w roku 
2019: 3 maja w Szklarach Dolnych; 16 czerwca w Obo-
rze; 30. czerwca w Szklarach Górnych; a 6 października 
w Trzmielowie!
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Nadzwyczajni Szafarze
Komunii świętej w naszej parafi i.

Przymiotnik „nadzwyczajny” w odniesieniu do sza-
farza Komunii świętej charakteryzuje nie osobę, 
ale wyjątkowość sytuacji w której dokonuje się jej 
działanie. Głównym zadaniem nadzwyczajnych szafa-
rzy jest pomoc w udzielaniu Komunii świętej podczas 
Mszy, oraz umożliwienie przyjęcia jej osobom chorym, 
starszym i niedołężnym, które nie mogą osobiście 
wziąć udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. 
Posługa nadzwyczajnych szafarzy została wprowa-
dzona przez papieża Pawła VI, Instrukcją Immense 
Caritatis z 29 stycznia 1973 r. w oparciu o tradycję Ko-
ścioła pierwszych wieków. Wśród patronów szafarzy 
jest  św. Tarsycjusz (III w.) - świecki męczennik Eucha-
rystii, który - według tradycji - zginął niosąc Komunię 
świętą chorym i więźniom. Normy działania nadzwy-
czajnych szafarzy zawarte są w Kodeksie Prawa Ka-
nonicznego (kan. 910 § 2, kan. 230). Diecezja Legnicka 
jako jedna z pierwszych ustanowiła posługę nadzwy-
czajnych szafarzy, która w Polsce istnieje od 1991 r.  

Obecnie w Diecezji Legnickiej posługuje ponad 250 
szafarzy nadzwyczajnych, a corocznie organizowane 
jest trwające 6 miesięcy studium przygotowawcze dla 
mężczyzn w wieku 25 – 65 lat. Kryterium uczestnic-
twa to pozytywna decyzja biskupa ordynariusza wy-
dawana na podstawie opinii proboszcza danej parafi i. 
Promocja udzielana jest podczas uroczystej Mszy 
świętej przez biskupa i ma charakter tymczasowy. 
Każdego roku posługa nadzwyczajnego szafarza 
może zostać przedłużona przez biskupa na kolejny 
rok, na podstawie opinii proboszcza i potwierdzonym 
uczestnictwie w spotkaniach formacyjnych kandyda-
ta do dalszej posługi. Obecnie w parafi i pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła posługuje jeden nadzwyczajny 
szafarz Komunii świętej, Paweł Słota, mieszkaniec 
Obory, a w studium przygotowawczym uczestniczą 
mieszkańcy Szklar Górnych: Marek Stodółka i Jaro-
sław Musiał.

PawS

MARGARETKI
w naszej parafi i
Co to jest MARGARETKA? 

MARGARETKA to grupa siedmiu osób, które w wy-
znaczonym dniu tygodnia modlą się koronką do Bo-
żego Miłosierdzia za konkretnego kapłana. W naszej 
parafi i do tej pory założono pięć MARGARETEK za:  
ks. Krzysztofa Bucyka, ks. Jana Napierałę, ks. Marci-
na Kozyrę, ks. Pawła Kajla i ks. Piotra Drapiewskiego, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, by powstało ich więcej. 

Co zrobić, by założyć MARGARETKĘ?

1. Wybrać kapłana za którego chcesz się modlić.

2. Znaleźć 7 osób, które wyrażą wolę dożywotniej 
modlitwy za kapłana, którego wybrałeś/aś.

3. Poinformować kapłana, że zakładacie MARGA-
RETKĘ.

4. Zebrać siedem osób, które deklarowały chęć 
przynależenia do MARGARETKI i złożyć w ko-
ściele w obecności wybranego kapłana wieczyste 
przyrzeczenie modlitwy [ najlepiej podczas święta 
lub w niedzielę].

Formuła przysięgi: Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Kró-
lowo Pokoju, w ramach powstałego w parafi i w Me-
dziugorju Apostolatu MARAGRETKA przyrzekam 
wieczystą modlitwę za księdza ….Moje przyrzeczenie 
zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepoka-
lanym Sercu Maryi. Amen.

Dlaczego warto?

MARGARETKA to największy dar, jaki możesz ofi a-
rować kapłanowi, który być może zmienił twoje życie 
a ty nie wiesz w jaki sposób się odwdzięczyć. 

Matka Boża w orędziach w Medziugorje prosi, byśmy 
wspierali modlitwą kapłanów:

Każdego dnia modlę się za pasterzy i od was ocze-
kuję tego samego, ponieważ, dzieci moje, bez ich 
prowadzenia i wzmocnienia przez błogosławień-
stwo, nic nie możecie. Dziękuję wam.
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Adoracja Pana Jezusa ukrytego w białej hostii może 
być najpiękniejszym czasem. Często jednak nie wi-
dzimy potrzeby bycia blisko naszego Zbawiciela, 
a w ferworze zajęć umyka nam mnóstwo zmarnowa-
nych łask, które możemy utracić bezpowrotnie.

Jak znaleźć głęboki sens w tej chwili zatrzymania się, 
nie tylko dla siebie, ale właśnie dla Niego, dla Jezu-
sa? Myślę, że ułatwi to zrozumienie najpierw znacze-
nia słów adoracja. Słownikowo adoracja to cześć, 
uwielbienie, zachwyt. Mnie pełnię znaczenia pozwoli-
ło pojąć porównanie, może troszkę przestarzałe, ale 
nadal aktualne. Dawniej w j. polskim było takie okre-
ślenie adorator: chodziło o mężczyznę zachwyconego 
piękną kobietą, który nie mógł oderwać od niej oczu, 
pragnął być blisko, gotów był zrobić cokolwiek, o co 
poprosiła ukochana. My mamy stać się adoratorami. 
Aby tak się stało to trzeba „obiekt adoracji” poznać 
jak najlepiej, zbliżyć się do niego, dowiedzieć się jak 
najwięcej o jego życiu, upodobaniach, kontaktach, 
najbliższych, czym się zajmuje, co lubi itd., po prostu 
spędzić dużo czasu w jego bliskości, aby stać się przy-
jacielem. W tym konkretnym przypadku trzeba wiedzy 
czym, a właściwie Kim jest Utajony w Najświętszym 
Sakramencie. 

W zasadzie wiemy, że jest to Najświętsze Ciało i Krew 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niemniej zmy-
sły człowieka nie są w stanie tego dostrzec, potrzeb-

na jest wiara - zaufanie Słowu Boga. Ale mogą nam 
przyjść z pomocą szczególne znaki, jak wydarzenie 
Eucharystyczne z Legnicy. Badana przez naukowców 
zmiana, która ukazała się na maleńkiej hostii, zawiera 
rzeczywiście komórki ludzkiego ciała.

Serce Boga - Człowieka umierające z miłości do każ-
dego z nas i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej prze-
sady. Potężny Wszechmocny Bóg ukryty w kawał-
ku białego chleba. Tylko On może tego dokonywać. 
A wszystko po to, by nie przerażać swoją Mocą i Po-
tęgą. Byś bez lęku mógł po prostu patrzeć i podzi-
wiać potęgę i pokorę, moc i delikatność Tego, który 
wszystko może. A jeśli i to jest za mało, stań przed Je-
zusem ukrytym i powiedz: „mam słabą wiarę, trudno 
mi wierzyć, że jesteś tu realnie. Daj mi  poczuć Twoją 
obecność, daj mi doświadczyć tej miłości jaką mnie 
kochasz”. Jeśli szczere będą te słowa, On odpowie; 
przecież Sam zapewnia nas, że zawsze odpowiada. 
Pozwól by cię przytulił. Tylko pozwól.  Każdy pragnie 
przebywać blisko kochającego przyjaciela, a czas 
z Nim spędzony zawsze wydaje się za krótki. 

W minionym roku miała miejsce w naszym kościele 
parafi alnym szczególna inicjatywa, całonocne czuwa-
nie przed Najświętszym. Nocy z 30. na 31. maja sta-
ła się czuwaniem przed Uroczystością Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Nasi parafi anie wsparci przez 
wspólnotę adoracyjną z Lubina oddali-poświęcili 
Panu godzinę modlitwy, a On nas przygotowywał na 
Swoje święto… Zapraszamy w każdą niedzielę na Ad-
orację, modlitwę przed Najświętszym sakramentem 
w naszych kościołach: W Szklarach Górnych między 
Eucharystiami, od 8:00 do 11:30, a w Oborze godzinę 
przed Mszą, od 9:00 do 10:00.  Dołącz do nas!

Stanisława Matusik

ZAPROSZENIE DO ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
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Dzień Dziecka
w Energylan’dzie

Roller Coaster Mayan, Tsunami Drop, Viking Roller Co-
ster, Apocalipto, Aztec Swing, Space Gun, Space Bo-
oster, Formuła Roller Coaster, Speed Roller Coaster, 
Hiperion Mega Coaster i inne atrakcje spowodowały, 
że  nogi i ręce drżały, serce podchodziło pod gardło 
a dusza znajdowała się na ramieniu, ale wszyscy wró-
cili cali, zdrowi i szczęśliwi. Wyjazd zorganizowany 
z okazji Dnia Dziecka przez parafi ę pw. św. Piotra 
i Pawła w Szklarach Górnych zapewnił dobrą zabawę 
i niezapomniane wspomnienia.

PawS

Msze święte w okresie
Bożego Narodzenia
i Wizyty duszpasterskiej
24 XII
Pasterki 
Szklary Dolne ............................................................................................ 22:00
Obora ................................................................................................................ 22:00
Szklary Górne ............................................................................................24:00
Trzmielów .......................................................................................................24:00

25 XII
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Szklary Dolne ................................................................................................8:30
Obora  .............................................................................................................. 10:00
Szklary Górne ............................................................................................11:30
Trzmielów ...................................................................................................... 13:00

26 XII, 30 XII, 6 I
Rozkład niedzielny
Szklary Górne ...........................................................................  7:00 i 11:30
Szklary Dolne ................................................................................................8:30
Obora ................................................................................................................ 10:00
Trzmielów ...................................................................................................... 13:00

1 I
Nowy Rok 
Szklary Dolne ................................................................................................8:30
Obora ................................................................................................................ 10:00
Szklary Górne .......................................................................  11:30 i 18:00
Trzmielów ...................................................................................................... 13:00

2 -24 I
Dni powszednie
(pn-pt) w czasie kolędy 
Szklary Górne ..........................................................codziennie  15:00
Trzmielów ...............................................................wyłącznie 3 I 15:00
Szklary Dolne .....................................................wyłącznie 4 I 15:00
Obora  ...........................................................wyłącznie 7 - 15 I  15:00

Soboty w czasie kolędy
(wigilijne msze niedzielne)
Szklary Górne ........................................................................................... 18:00
Obora .................................................................................................................19:00

Środowe Nowenny
do NMP Wspomożycielki Wiernych
Szklary Górne ......................................................2, 9, 16 i 23 I 14:30
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„Via Musica”

Muzyka i śpiew towarzyszą człowiekowi od wie-
ków, zarówno w momentach ważnych i podniosłych, 
chwilach radości, jak również dając ukojenie w chwi-
lach cierpienia czy smutku. Przemierzając dolno-
śląskie miasteczka i wioski możemy wsłuchiwać się 
w dźwięki oraz różnorodne melodie. Nie dziwi więc 
fakt, że malownicza wieś Szklary Górne rozbrzmiewa 
muzyką i śpiewem, a wszystko to za sprawą Chóru 
„Via Musica”, który doskonali swoje umiejętności, da-
jąc upust talentom swoich członków. 

Chórzyści ćwiczą zawzięcie, nie zważając na trudno-
ści, a co najważniejsze nie tracą wiary w swoje możli-
wości. Z radością i uśmiechem na ustach wyśpiewują 
kolejne utwory, nieustannie poszerzając swój wokalny 
repertuar. Wigoru, wiary i nadziei w sukces, przyspa-
rza im dyrygent Wojciech Banach – parafi alny Orga-
nista, który w prowadzenie Chóru wkłada niesamowi-
tą energię i artystyczną, muzyczną pasję. Repertuar 
zespołu jest imponujący, bowiem w trakcie koncertów 
można usłyszeć prawdziwe „chóralne perełki”. 

Cóż… mówią, że śpiewać każdy może, jednak śpiewać 
tak jak Oni - nie każdy  potrafi . Zapraszamy więc ser-
decznie Tych co chcą, choć może nie wierzą, że po-
trafi ą? Nasz Dyrygent na pewno sprawdzi, co drzemie 
w potencjalnym kandydacie… Do odważnych świat 
należy! J. W. Goethe  powiedział: „Gdzie słyszysz śpiew, 
tam wstąp, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj 
mi, ci nigdy nie śpiewają” Czekamy więc,  być może 
właśnie na Ciebie… Próby odbywają się wieczorami 
w sali lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Kontakt do Naszego Dyrygenta i organisty czyli Woj-
ciecha Banacha -502298926.

Opracowała: Ewa Buja

Mikołaj
6 grudnia, jak co roku odwiedził nas w Szklarach 
Górnych, długo przez wszystkich oczekiwany gość - 
św. Mikołaj. Po Mszy św. wręczył wszystkim obecnym 
dzieciom prezenty, które pomogli przygotować Świę-
temu, rodzice. Natomiast 9 grudnia, zaproszony przez 
Sołtysa i Radę Sołecką wsi Obora spotkał się z dzieć-
mi w tamtejszej świetlicy. Nikt nie odszedł z pustymi 
rękami. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli św. Mi-
kołajowi i nie możemy się już doczekać kolejnego spo-
tkania, już za rok. 

ks. Piotr Drapiewski SDB

Koncert z okazji
Dnia Papieskiego
w Oborze
W 40 rocznicę pontyfi katu Jana Pawła II w kościele 
fi lialnym pw. św. Antoniego w Oborze odbył się wyjąt-
kowy koncert. Zespoły Iskra oraz Rozśpiewane Pa-
stuszki z Gogołowic uraczyli słuchaczy 1,5 godzinnym 
występem, prezentując aranżacje Piotra Rubika, mu-
sicalu Metro a także utwory uwielbiane przez papieża. 
Organizatorem koncertu był Ośrodek Kultury Gminy 
Lubin.

PawS

Spotkanie biblijne
Lectio Divina
Wszystkich chcących włączyć się w inicjatywę odno-
wy własnego życia duchowego, a także odnowę na-
szej wspólnoty parafi alnej, zapraszamy na spotka-
nia w każdą środę: Mszę świętą o godz. 18:00, a po 
niej na spotkanie biblijne Lectio Divina, na plebanii. 
Od 24 stycznia 2018 roku trwa, w naszej parafi i, 
nieustająca nowenna do Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożycielki Wiernych. Oddajemy w ten spo-
sób cześć Maryi, gromadząc się co tydzień, w środy 
o godz. 17:30, przed jej wizerunkiem, przepiękną fi -
gurą znajdującą się w ołtarzu głównym parafi alnego 
kościoła św. Piotra i Pawła.



INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA DAROWIZNY
PRZEKAZANEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA RZECZ REMONTU NASZYCH ŚWIĄTYŃ

• Podatnik będący osobą fi zyczną może odliczyć w rocz-
nym zeznaniu podatkowym darowizny przekazane na 
cele kultu religijnego.

• Przez określenie darowizny na cele kultu religijnego na-
leży rozumieć środki darowane nie tylko dla kościołów, 
ale również związków, organizacji religijnych i kościelnych 
osób prawnych.

• Mogą to być np. darowizny przekazane na budowę lub 
remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do 
świątyni.

• Wysokość odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego 
nie może przekroczyć 6 procent dochodu.

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna w dni powszednie (pn, wt, czw, pt) po Mszy świętej w Szklarach Górnych (18:00)

księża są zatem do dyspozycji ok. godz. 18:40. Ze względu na spotkanie biblijne
„Lectio Divina” prosimy nie załatwiać spraw w środy po Eucharystii.

Można umówić spotkanie z księdzem proboszczem o innej godzinie,
dzwoniąc uprzednio na numer telefonu: 608 592 738.

Gorąco zachęcamy do wcześniejszego kontaktu, w celu uniknięcia ewentualnego
rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy. 

Informujemy, że parafi a posiada własną stronę internetową 
www.parafi aszklarygorne.pl

Parafi a Rzymskokatolicka, pw. św. Piotra i Pawła
Salezjanie

Szklary Górne 40
59-335 Lubin

tel.: +48 76 844 84 60

Nr konta Parafi alnego w Szklarach Górnych:
Bank Zachodni WBK w Lubinie

28 1090 2082 0000 0005 4601 2755

Proboszcz Parafi i:
ks. Paweł Kajl SDB

kom: +48 608 592 738
mail: pjkajl@gmail.com

twitter: @PJKajl
skype: kali.sdb

Wikariusz:
ks. Piotr Drapiewski SDB

kom: +48 695 029 195
mail: piodrap@gmail.com


