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Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

 Duszpasterz, homileta i wychowawca – 
wspomnienie śp. ks. Jacka Wawrzyniaka SDS 
(1971-2021)

I. Wstęp

Nagłe odejście śp. ks. Jacka Wawrzyniaka SDS, który 19 stycznia 2021 roku 
przegrał walkę z wirusem COVID-19 paraliżującym od roku cały świat, stało 
się inspiracją do refleksji nad ogromem dobra, jakie po sobie zostawił. Próba 
ukazania działalności naszego współbrata jako rekolekcjonisty, duszpasterza, 
wykładowcy homiletyki i współtwórcy czasopisma „Studia Salvatoriana Polo-
nica”1, krzewiciela kultu św. Antoniego Padewskiego Husiatyńskiego i gorą-
cego orędownika powstania sanktuarium w Obornikach Śląskich jest wyrazem 
wdzięczności i szacunku współbraci.

II. Środowisko rodzinne i edukacja

Ksiądz Jacek Wawrzyniak pochodził z położonej 22 kilometrów na połu-
dniowy zachód od Poznania miejscowości Stęszew. Przyszedł on na świat 
30 lipca 1971 roku w Poznaniu. Jednak okres dzieciństwa i dojrzewania spędził 
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1 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 15 – 202192

w rodzinnym Stęszewie, któremu prawa miejskie nadał król Kazimierz Wielki 
w 1370 roku2.

Sakrament chrztu świętego otrzymał dnia 22 sierpnia 1971 roku w rodzin-
nej parafii, w kościele pw. Trójcy Świętej w Stęszewie3. W tym samym kościele 
27 listopada 1984 roku przyjął sakrament dojrzałości chrześcijańskiej4. Wzra-
stał, wraz z bratem Patrykiem oraz siostrami Ewą i Bogumiłą, w religijnej 
atmosferze domu rodzinnego Jana i Zdzisławy zd. Walkowiak.

Niemały wpływ na jego wychowanie miał dziadek Walenty, dla którego 
mały Jacek był oczkiem w głowie. We wspomnieniach najbliższej rodziny 
ks. Jacek jawi się nam jako uśmiechnięty i sympatyczny chłopak, który częściej 
sięgał po książki niż zabawki. Nie miał problemów z nauką w szkole, jednak 
trudności sprawiały mu zajęcia techniczne i plastyczne. Dziadek Walenty 
próbował nauczyć wnuka naprawy roweru. Widząc jednak ogromne trudności 
małego Jacka, stwierdził, iż jest on za delikatny do prac fizycznych i w przy-
szłości zostanie księdzem, „doktorem profesorem habilitowanym”. Dziadek 
ks. Jacka nie zdążył się dowiedzieć, jak niewiele pomylił się w swojej opinii5.

W 1978 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnej miej-
scowości. Od września 1986 roku kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole 
Budowlanej w Poznaniu, gdzie zdobył uprawnienia w zawodzie technologa 
robót wykończeniowych. Następnie podjął pracę w Kombinacie Budowlanym 
Poznań-Północ, a później w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym w Stę-
szewie. Pragnąc zdobyć średnie wykształcenie, w 1989 roku podjął decyzję 
o rozpoczęciu nauki w technikum budowlanym dla pracujących. W 1992 roku 
ukończył je, zdobywając tytuł technika budowlanego6. Dnia 25 maja 1993 roku 
przystąpił do egzaminu dojrzałości, którym zwieńczył naukę w zakresie szkoły 
średniej7.

2 Stęszew, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, 
t. XI, Warszawa 1890, s. 337.

3 Archiwum Prowincji Polskiej Salwatorianów (cyt. dalej: APPS), Akta Personalne 
Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Świadectwo chrztu 
(L.B. 1971/53) z dnia 19 czerwca 1992.

4 Tamże.
5 Relacja pisemna Mariusza Bilskiego (oraz najbliższej rodziny), 21 lutego 2021.
6 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Życiorys z dnia 20 czerwca 1992.
7 Tamże, Świadectwo Dojrzałości Technikum Budowlanego w Poznaniu, Poznań, 

z dnia 9 czerwca 1993.
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III. Formacja religijna i budzenie się powołania

Religijna atmosfera domu rodzinnego sprzyjała formacji religijnej 
ks. Jacka. Od dziecka aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnej parafii. Sys-
tematycznie uczęszczał na katechezę w ramach spotkań przy parafii8 Trójcy 
Świętej w Stęszewie9. Oprócz tego ks. Jacek był związany z parafialną grupą 
tzw. Pomocników Matki Kościoła10, ruchu powstałego z inspiracji listem Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 26 sierpnia 1969 roku. Często brał 
udział w Eucharystii, rekolekcjach oraz spotkaniach modlitewnych w kościele 
parafialnym11.

W pamięci najbliższej rodziny zachowały się wspomnienia wskazujące na 
szczególny rodzaj pobożności ks. Jacka. Mimo iż nigdy nie był ministrantem, 
to w pobliskim kościele parafialnym zawsze zajmował pierwszą ławkę, a modli-
twę często kontynuował po powrocie z kościoła przy zrobionym przez siebie 
ołtarzyku z Matką Boską. Od najmłodszych lat upodobał sobie Niepokalaną 
Dziewicę Stęszewską jako swoją duchową opiekunkę. Opiekun duchowy 
Pomocników Matki Kościoła, ks. Romuald Andrzejewski, zaproponował mu 
wyjazd na rekolekcje organizowane przez salwatorianów w Bagnie12.

W 1989 roku ks. Jacek nawiązał kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem 
Powołań. Podczas rekolekcji i dni skupienia, poznawszy charyzmat dzieła 
apostolskiego o. Jordana, podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu polskiej 
prowincji salwatorianów13. Potwierdzeniem faktu, iż decyzja ta była przemo-
dlona i podjęta w sposób odpowiedzialny, jest opinia proboszcza. Miejscowy 
duszpasterz podkreślał w niej wyjątkową pobożność oraz zdolność pogodzenia 
pracy zawodowej z aktywnym uczestnictwem w życiu parafii, a także polecał 
ks. Jacka jako wartościowego kandydata do stanu duchownego14.

8 Po 1989 r. religię do szkół ponownie wprowadzono na mocy instrukcji Ministra 
Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 1990.

9 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Świadectwo ukończenia katechi-
zacji, Stęszew, z dnia 4 kwietnia 1990.

10 http://www.ruchpmk.pl.
11 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Życiorys z dnia 20 czerwca 

1992.
12 Relacja pisemna Mariusza Bilskiego (oraz najbliższej rodziny), 21 lutego 2021.
13 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Życiorys z dnia 20 czerwca 

1992.
14 Tamże, Świadectwo moralności Jacka Wawrzyniaka, Stęszew, 19 czerwca 1992.
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IV. W bagieńskim „Domu Ziarna”15

Po złożeniu podania z prośbą o przyjęcie do nowicjatu salwatorianów 
w charakterze kandydata na kapłana dnia 20 czerwca 1992 roku16 ks. Jacek 
otrzymał list z dnia 29 czerwca 1992 roku. W treści tego pisma znajdujemy 
informację o tym, że prośba została zaaprobowana i został on przyjęty do 
nowicjatu w Bagnie17.

4.1. Nowicjat

Formacja kandydatów do kapłaństwa oraz braci w Towarzystwie Boskiego 
Zbawiciela rozpoczyna się rocznym nowicjatem18. Ks. Jacek Wawrzyniak, 
wraz z grupą innych kandydatów, przybył już 29 sierpnia do Bagna, gdzie od 
1946 roku mieścił się nowicjat polskiej prowincji salwatorianów19. Po tradycyj-
nych rekolekcjach przygotowujących współbraci do złożenia profesji zakonnej 
dnia 7 września 1992 roku w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
w Bagnie ks. Jacek został przyjęty do nowicjatu20. Czas nowicjatu był okresem 
integracji dość licznej, ponieważ ponad 30-osobowej, grupy nowicjuszy, oraz 
poznawania tajników życia wspólnoty zakonnej.

W opinii ówczesnego magistra nowicjatu, ks. Bronisława Jakubca SDS, 
nowicjusz ze Stęszewa jawił się tam jako pobożny, zaradny, życzliwy i otwarty 
na wspólnotę kandydat do złożenia pierwszej profesji zakonnej21.

Po roku formacji podstawowej, upewniwszy się co do swojego wyboru, 
ks.  Jacek złożył podanie o dopuszczenie go do pierwszej profesji zakon-
nej22. Dnia 8 września 1993 roku ks. Jacek wraz ze współbraćmi złożył swoją 

15 Słowo seminarium wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie oznaczało szkółkę roślin. 
A także od wyrazu semen, semenis – nasienie, ziarno.

16 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ingressus in SDS, Podanie z prośbą o przyjęcie do 
nowicjatu, Stęszew, 20 czerwca 1992.

17 Tamże, Pismo Prowincjała Salwatorianów, Kraków, 29 czerwca 1992.
18 Konstytucje i Dyrektorium Generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 

2008, art. 6.4-6.6.
19 Nowicjat Salwatorianów Prowincji Polskiej w latach 1923-1990, red. A. Kiełbasa, 

Bagno 1990, s. 6-7.
20 Informator Polska Prowincja Salwatorianów 1900-2000, Kraków 2000, s. 93.
21 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Novitiatus, Opinia za okres pobytu w nowicjacie 

SDS w Bagnie w roku 1992/93, Wawrzyniak Jacek, Bagno, 24 czerwca 1993.
22 Tamże, Professio religiosa, Podanie o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej, 

Bagno, 24 czerwca 1993.
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pierwszą profesję zakonną: ślubując Bogu na jeden rok czystość, ubóstwo 
i po słuszeństwo23. 

4.2. Wyższe Seminarium Duchowne

Po krótkim urlopie w domu rodzinnym ks. Jacek powrócił do Bagna, aby 
wraz ze wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego, które od 1953 roku 
mieści się w Bagnie24, rozpocząć rok akademicki dnia 11 października 1993 roku. 
Czas zgłębiania tajników filozofii i teologii oraz formacji duchowej był rów-
nież okazją do poznania apostolatów realizowanych przez rodzimą prowincję 
zakonną. Kleryk Jacek od pierwszego roku szczególnie upodobał sobie posługę 
rekolekcjonisty i dlatego starał się przygotować jak najlepiej, aby w przy-
szłości poświęcić się tej odpowiedzialnej formie dzielenia się charyzmatem 
o. Jordana25.

Ksiądz Jacek Wawrzyniak pozostanie w pamięci kolegów rocznikowych 
jako otwarty i życzliwy współbrat. Przejawiało się to między innymi w tym, 
że sam będąc dumny ze swoich wielkopolskich korzeni, szukał tego, co 
łączy go ze współbraćmi pochodzącymi z  innych regionów Polski. Zapa-
miętano go jako autentycznego salwatorianina, który od początku drogi 
zakonnej głęboko wrastał w  dzieło apostolskie o. Jordana. Jeden z  jego 
kolegów kursowych napisał, że był on zafascynowany zgromadzeniem 
salwatorianów, co było widoczne w jego późniejszej posłudze kapłańskiej 
i duszpas terskiej26.

Był to czas kształtowania się jego postawy duszpasterza zatroskanego o los 
powierzonych sobie wiernych, czego wyrazem było zaangażowanie ks. Jacka 
Wawrzyniaka w działalność kleryckiego koła charytatywnego „Karmelkowa”, 
kiedy podczas niedzielnych wyjazdów do Domu Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu miał okazję doświadczyć kontaktu z ludźmi w podeszłym wieku, 
chorymi oraz niepełnosprawnymi27. Pełniona przez ks. Jacka funkcja gościn-

23 Tamże, Formularz profesji zakonnej, Bagno, 8 września 1993.
24 I. Kiełbasa, 60-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie 

(1953–2013), „Studia Salvatoriana Polonica” 7(2013), s. 27-43.
25 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Opinia prefekta za rok akademicki 

1993/94, Bagno, 15 czerwca 1994.
26 Relacja pisemna ks. Łukasza Kleczki SDS, 2 marca 2021.
27 APPS, APZ, Opinia prefekta za rok akademicki 1994/95, Bagno, 18 czerwca 1995.
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nego28 potwierdzała opinię przełożonych, który określali go jako pracowitego, 
uprzejmego i zatroskanego o wspólnotę alumna29. Na czwartym roku studiów 
seminaryjnych w Bagnie ks. Jacek stanął przed ważną decyzją: czy związać 
swoje losy z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela na całe życie? Po przemyś-
leniu i przemodleniu swojej decyzji oraz po zasięgnięciu rady przełożonych, 
w czerwcu 1997 roku złożył podanie z prośbą o dopuszczenie go do wieczystej 
profesji zakonnej30. Biorąc pod uwagę zaangażowanie alumna ze Stęszewa, 
który podejmował wówczas odpowiedzialną funkcję prezesa koła teologicz-
nego WSD Salwatorianów w Bagnie oraz obserwując jego harmonijny rozwój 
intelektualno-duchowy, przełożeni zaaprobowali jego pragnienie złożenia 
ślubów wieczystych31.

Dnia 8 września 1997 roku podczas Mszy św. w kościele parafialnym 
w Bagnie ks. Jacek Wawrzyniak wraz z kolegami z rocznika związał się na całe 
życie z dziełem apostolskim Sługi Bożego o. Franciszka Marii od Krzyża Jor-
dana32. Uwieńczeniem formacji seminaryjnej są święcenia diakonatu i prezbi-

28 Funkcja ta polegała na trosce o pokoje gościnne oraz dyspozycyjności wobec osób 
odwiedzających klasztor w Bagnie.

29 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Opinia prefekta za rok akademicki 
1995/96, Bagno, 18 maja 1996.

30 Tamże, Proffesio religiosa, Podanie o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej, 
Bagno, 20 czerwca 1997.

31 Tamże, Studia, Opinia prefekta przed profesją wieczystą, Bagno, 19 maja 1997.
32 Urodził się 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil w Badenii. Był drugim dzieckiem 

z trójki rodzeństwa w rodzinie Wawrzyńca Jordana i Notburgii z d. Peter. Na chrzcie 
świętym otrzymał imiona Jan Chrzciciel. Jego ojciec pracował jako najemnik u róż-
nych pracodawców, a matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej podjął pracę fizyczną przy budowie linii kolejowej Waldshut-Konstancja, 
później pracował w zakładzie malarstwa dekoracyjnego u majstra Jakuba Hildenbrandta 
w Waldshut. Dnia 27 września 1867 wstąpił do Stowarzyszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
założonego przez ks. Adolfa Kolpinga - późniejszego błogosławionego. W styczniu 1867 r. 
rozpoczął w Konstancji służę wojskową, z której po 6 tygodniach został zwolniony ze 
względów zdrowotnych. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych kapłanów: K. Gesslera, F. We-
bera i G. Nägele, Jan Chrzciciel Jordan zdołał zaliczyć materiał kilku klas gimnazjum 
klasycznego w Konstancji. W lipcu 1874 r. zwieńczył edukację egzaminem dojrzałości. 
Dnia 23 października 1874 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Alberta Ludwika we Fryburgu. Jego przygotowanie do kapłaństwa przypadło na okres 
rozkwitu Kulturkampfu w Badenii. 21 lipca 1878 przyjął święcenia kapłańskie w kościele 
opactwa benedyktyńskiego w St. Peter koło Fryburga. Po święceniach wyjechał do Rzy-
mu na dalsze studia. Dnia 8 grudnia 1881 założył w Rzymie Apostolskie Towarzystwo 
Nauczania, które ostatecznie przerodziło się w zgromadzenie zakonne i przyjęło nazwę 
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teratu, które kandydaci przyjmują z rąk biskupa. Również ks. Jacek postanowił 
przyjąć święcenia diakonatu, dlatego w maju 1998 roku wyraził gotowość do 
przyjęcia na siebie zobowiązań płynących z pierwszego stopnia święceń, aby 
w zgromadzeniu salwatorianów jeszcze wierniej służyć Bogu i Kościołowi33. 
Uroczystość święceń odbyła się 27 czerwca 1998 roku w Trzebini, kiedy to 
ks. Jacek otrzymał z rąk bp. Kazimierza Nycza święcenia diakonatu34. W tym 
okresie podtrzymywał swoją gotowość do zaangażowania się w apostolat misji 
i rekolekcji parafialnych oraz podjęcia studiów specjalistycznych z homile-
tyki35. Ostatni rok formacji intelektualnej w WSD był dla ks. Jacka czasem 
przygotowania do obrony pracy magisterskiej zatytułowanej Duszpasterstwo 
powołań w Polskiej Prowincji Salwatorianów w latach 1969-1996. Napisał ją po 
kierunkiem ks. prof. Jana Kruciny przy współpracy ks. dra Bogdana Giemzy 
SDS36. Zgodnie z tradycją diakon Jacek został skierowany na praktykę dusz-
pasterską. Od 21 lutego do 16 maja 1999 roku przebywał on w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich37. Dnia 29 maja 1999 
roku ks. Jacek, poprzez posługę bpa Tadeusza Pieronka, przyjął święcenia 
kapłańskie w Trzebini38.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie). W 1888 r. założył żeńską gałąź tego 
zgromadzenia. Przebywając na stałe w domu macierzystym w Rzymie, zakładał liczne 
placówki apostolskie w Europie, Azji i Ameryce. Zmarł 8 września 1918 w Szwajcarii 
w Tafers k. Fryburga i tam został pochowany. W 1956 roku jego doczesne szczątki zostały 
przeniesione do domu macierzystego salwatorianów w Rzymie. Proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się w 1942 r. Dnia 14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI wydał dekret 
o heroiczności cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Papież Franciszek wyznaczył 
datę 15 maja 2021 r. – na dzień beatyfikacji Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej.

33 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Ordinationes, Podanie o dopuszczenie do pierw-
szej profesji zakonnej, Bagno, 20 czerwca 1997.

34 Tamże, Pismo prowincjalatu do proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Stęszewie, 
16 lipca 1998.

35 Tamże, Studia, Opinia prefekta przed święceniami diakonatu, Bagno, 28 maja 
1998.

36 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
37 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Sprawozdanie z praktyki duszpasterskiej, 

Oborniki Śląskie 17 maja 1999 roku; Kwestionariusz opiniujący praktyki duszpasterskie 
dla diakona, Oborniki Śląskie, 14 maja 1999.

38 Informator Polska Prowincja Salwatorianów 1900-2000, s. 93.
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V. Posługa duszpasterska i studia homiletyczne

Ksiądz Jacek Wawrzyniak był jednym z wielu salwatorianów, którzy po 
zakończeniu formacji seminaryjnej łączyli powierzone sobie obowiązki dusz-
pasterskie ze studiami specjalistycznymi. Pierwszą placówką duszpasterską 
neoprezbitera ze Stęszewa był dom zakonny w Obornikach Śląskich, gdzie 
od 1 lipca 1999 roku podejmował obowiązki wikariusza w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa39. Po roku posługi w duszpasterstwie parafialnym, 
ks. Jacek konsekwentnie dążył do realizacji swojego marzenia, jakim była 
posługa rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Wyrazem tego pragnienia było 
pismo do prowincjała z prośbą o pozwolenie na podjęcie studiów specjalistycz-
nych z homiletyki i retoryki40. Przełożeni wyrazili swoją zgodę na podjęcie 
ww. studiów w połączeniu z powierzonymi sobie dotychczas obowiązkami 
duszpasterskimi41.

W związku z coraz większym zaangażowaniem ks. Jacka w studia z homi-
letyki i retoryki przełożeni postanowili przenieść go do Zakopanego. Tam 
miał skoncentrować się na studiach oraz pomagać miejscowej wspólnocie jako 
duszpasterz42. Mimo licznych obowiązków związanych ze studiami ks. Jacek 
chętnie angażował się w apostolaty salwatoriańskie. Odpowiadając na apel 
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, ks. Jacek podjął się prowadzenia reko-
lekcji powołaniowych w okresie wakacyjnym w Węgorzewie43. W 2002 roku 
przełożeni skierowali ks. Jacka do Krakowa i powierzyli mu obowiązki kon-
sultora we wspólnocie przy ulicy Łobzowskiej44. Jednocześnie udzielono mu 
zgody na podjęcie studiów doktoranckich na Studium Homiletyki Papieskiej 
Akademii Teologicznej oraz w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie45. Zwieńczeniem studiów specjalistycznych ks. Jacka 
Wawrzyniaka była praca licencjacka zatytułowana Zagadnienie powołania 

39 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Dekret nominacyjny z dnia 
29 maja 1999.

40 Tamże, Studia, Pismo ks.  J. Wawrzyniaka do prowincjała, Oborniki Śląskie, 
20 czerwca 2000.

41 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 29 czerwca 2000.
42 Tamże, Opera peracta, Dekret prowincjała, Kraków, 1 czerwca 2001.
43 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 5 czerwca 2001.
44 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 11 maja 2002.
45 Tamże.
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w działalności kaznodziejskiej Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, którą przy-
gotował pod kierunkiem o. Gerarda Siwka CSsR w 2003 roku46.

VI. Posługa dyrektora Referatu Misji i Rekolekcji Parafialnych oraz 
studia doktoranckie

Dnia 20 lutego 2002 roku ks. Jacek zwrócił się do przełożonych z prośbą 
o pozwolenie na rozpoczęcie studiów doktoranckich w trybie dziennym i co 
za tym idzie, skierowanie go na placówkę do Krakowa, aby mógł poświęcić się 
w pełni przygotowaniu rozprawy doktorskiej47. Swoją prośbę uzasadniał chęcią 
pogłębienia swojej wiedzy, aby móc w przyszłości służyć owocnie w apostola-
cie rekolekcyjnym oraz jako wykładowca homiletyki48.

Przełożeni zaaprobowali prośbę ks. Jacka i przenieśli go do domu zakon-
nego w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej, gdzie miał kontynuować studia 
doktoranckie oraz podjąć obowiązki dyrektora Salwatoriańskiego Referatu 
Misji i Rekolekcji Parafialnych49. Do jego obowiązków należało: koordynowa-
nie pracy rekolekcjonistów, poszukiwanie i angażowanie kapłanów do pracy 
rekolekcyjnej, kierowanie formacją misjonarzy oraz przyjmowanie zamówień 
do prowadzenia misji i rekolekcji50.

Był to czas obfitujący w dość liczne wydarzenia. W związku z zamknię-
ciem domu zakonnego przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie i przeniesieniem 
wspólnoty do nowej lokalizacji w Łagiewnikach ks. Jacek Wawrzyniak został 
przniesiony do nowej wspólnoty. W cieniu bazyliki Miłosierdzia Bożego od 
1 października 2002 roku kontynuował studia doktoranckie, podejmował 
obowiązki dyrektora Referatu Misji i Rekolekcji oraz konsultora domowego51. 
Mając na uwadze studia specjalistyczne oraz zaangażowanie ks. Jacka w posługę 

46 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021; Sprawozdania do 
prowincjalatu salwatorianów z przebiegu studiów w roku akademickim 2000/2001 
i 2001/2002.

47 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Studia, Pismo ks. J. Wawrzyniaka do prowincjała, 
Zakopane, 20 lutego 2002.

48 Tamże.
49 Tamże, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 11 maja 

2002.
50 Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Salwatorianów, Kraków 2008, art. 2:24.
51 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-

rzyniaka, Kraków, 23 września 2002.
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głoszenia Słowa Bożego, przełożeni powierzyli mu w roku akademickim 
2003/2004 prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu homiletyki w WSD 
Salwatorianów w Bagnie52. W tym samym roku przełożeni mianowali ks. Jacka 
na urząd wicesuperiora wspólnoty zakonnej w Krakowie-Łagiewnikach53.

VII. Przez Krzyż do Bagna

7.1. Superior w Krzyżu Wielkopolskim

W związku z potrzebami personalnymi prowincji na podstawie decyzji 
przełożonych z dnia 4 czerwca 2004 roku ks. Jacek został zwolniony z urzędu 
dyrektora Misji i Rekolekcji oraz urzędu wicesuperiora. Został przeniesiony 
do domu zakonnego w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie powierzono mu urząd 
superiora miejscowej wspólnoty oraz zalecono kontynuowanie przygotowania 
rozprawy doktorskiej54. W tym okresie ks. Jacek podjął ostateczną decyzję co 
do tematyki swojej rozprawy doktorskiej i pracował nad pierwszym rozdzia-
łem pracy poświęconej przepowiadaniu Sługi Bożego ks. Józefa Chryzostoma 
Małysiaka SDS55.

Mimo zaawansowanych prac związanych z finalizacją rozprawy dok-
torskiej aktywnie angażował się w  posługę duszpasterską w  miejscowej 
parafii. Parafianie z Krzyża Wielkopolskiego zapamiętali go jako dobrego 
księdza, który potrafił słuchać ludzi przychodzących do niego ze swoimi 
problemami. Zapamiętali jego piękne kazania oraz wzorowo organizo-
wane pielgrzymki, które prowadził i w ten sposób integrował wspólnotę 
parafialną56.

Po dwóch latach posługi w Wielkopolsce ks. Jacek został przeniesiony do 
wspólnoty seminaryjnej w Bagnie, gdzie powierzono mu urząd wicesuperiora 
oraz wicerektora WSD Salwatorianów w Bagnie57. W tym okresie poświęcił się 
pracy wychowawczej i dydaktycznej, prowadząc wykłady i ćwiczenia z zakresu 
homiletyki. W związku z bliskością Papieskiego Wydziału Teologicznego we 

52 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 22 września 2003.
53 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 10 października 2003.
54 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 4 czerwca 2004.
55 Tamże, Studia, Sprawozdanie do prowincjalatu salwatorianów z przebiegu studiów, 

Krzyż Wielkopolski, 19 kwietnia 2006.
56 Relacja pisemna Małgorzaty Małeckiej, 1 lutego 2021.
57 Tamże, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 25 maja 

2006.
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Wrocławiu ks. Jacek Wawrzyniak przeniósł się ze swoim przewodem doktor-
skim do stolicy Dolnego Śląska i kontynuował pisanie swojej pracy pod opieką 
promotora, ks. dra hab. Andrzeja Tomki, profesora PWT58.

7.2. Wychowawca i współtwórca czasopisma „Studia Salvatoriana 
Polonica”

Czas spędzony we wspólnocie seminaryjnej był dla ks. Jacka okresem pracy 
wychowawczej i dydaktycznej z najmłodszym pokoleniem salwatorianów. 
Został zapamiętany jako wymagający, ale dobry i serdeczny współbrat. Potrafił 
poświęcić czas każdemu klerykowi, który przychodził do niego ze swoimi 
problemami, oraz wyrozumiale spoglądać na tych, którym nauka przychodziła 
z dużym  trudem59.

Oprócz powierzonych sobie obowiązków ks. Jacek chętnie podejmował 
się wielu inicjatyw związanych z promocją naszego zgromadzenia zakon-
nego. Podczas spotkania z wychowawcami rektor WSD w Bagnie, ks. Bogdan 
Giemza SDS, zaproponował wydawanie własnego czasopisma naukowego. 
Idea ta była już poddana pod dyskusję wykładowców WSD Salwatorianów 
w Bagnie w latach 90. XX wieku, jednak nigdy nie została podjęta i zre-
alizowana. Po tym jak, w gronie wychowawców seminaryjnych, przyjęto 
pozytywnie tę inicjatywę, została ona przedstawiona podczas konferencji 
pedagogicznej WSD Salwatorianów w Bagnie 10 października 2006 roku. Po 
dyskusji przyjęto przez aklamację wniosek o powołanie komisji, której pracami 
pokieruje ks. rektor B. Giemza. Po zakończeniu konferencji swoją gotowość 
w pracach przygotowawczych zgłosili: ks. Jacek Wawrzyniak, ks. Roman Słu-
pek, ks. Tomasz Raćkos, ks. Rafał Masarczyk i ks. Piotr Ślęczka.

Podczas kolejnej konferencji pedagogicznej, która obradowała 17 lutego 
2007 roku w Bagnie, przedstawiono wyniki prac w.w. komisji. Ksiądz Jacek 
wszedł w skład redakcji nowo powołanego czasopisma naukowego „Studia 
Salvatoriana Polonica”. Siedzibą redakcji rocznika stało się WSD w Bagnie. 
Czasopismo to miało być oficjalnym periodykiem WSD Salwatorianów 
w Bagnie, afiliowanego do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu. Pierwszy tom „Studiów…” ukazał się w 2007 roku. Ksiądz Jacek 
Wawrzyniak brał czynny udział w spotkaniach redakcyjnych i przygotowaniu 

58 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
59 Relacja pisemna ks. Wołodii Szydłowskiego SDS, 12 marca 2021.
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wszystkich dotychczasowych czternastu tomów „Studia Salvatoriana Polonica” 
(w latach 2007-2020), a także publikował na łamach tegoż czasopisma60.

Ksiądz Jacek Wawrzyniak był współautorem monografii dotyczącej historii 
domu rekolekcyjnego św. Józefa w Trzebini oraz redaktorem i współredak-
torem trzech opracowań zbiorowych. Opublikował także na łamach „Studia 
Salvatoriana Polonica” cztery artykuły naukowe, recenzję i sprawozdanie61.

VIII. Przez Podbeskidzie do Obornik Śląskich

Po trzech latach pracy w bagieńskiej Alma Mater przełożeni przenieśli 
ks. Jacka do domu zakonnego w Bielsku-Białej. Podejmował tam obowiązki 
superiora wspólnoty zakonnej i kontynuował zajęcia dydaktyczne w WSD 
w Bagnie oraz przygotowania do obrony rozprawy doktorskiej62. W tym 
okresie ks. Jacek włączył się czynnie w obowiązki apostolatu misji i rekolek-
cji ludowych, podejmując się głoszenia Słowa Bożego w wyznaczonych mu 
parafiach63. Oprócz powierzonych obowiązków zaangażował się również jako 
duszpasterz-koordynator w apostolat Świeckich Salwatorianów dla parafii 
w Bielsku-Białej, Mikuszowicach Śląskich oraz Bystrej Śląskiej64. 

IX. Proboszcz w Obornikach Śląskich

Na mocy decyzji przełożonych z dnia 4 czerwca 2010 roku ks. Jacek Waw-
rzyniak opuścił Podbeskidzie i udał się na Dolny Śląsk, gdzie od 1 lipca tego 
roku objął urząd proboszcza parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padew-
skiego w Obornikach Śląskich, a także obowiązki wicesuperiora i ekonoma 
tamtejszej wspólnoty zakonnej65. Podczas 11 lat posługi proboszczowskiej 
w Obornikach Śląskich ks. Jacek Wawrzyniak starał się integrować parafian 
poprzez wiele inicjatyw duszpasterskich, kulturalnych i społecznych.

60 Relacja pisemna ks. Bogdana Giemzy SDS, 25 stycznia 2021.
61 Relacja pisemna ks. Romana Słupka SDS, 25 stycznia 2021.
62 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-

rzyniaka, Kraków, 3 czerwca 2009.
63 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 7 stycznia 2010.
64 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 20 lutego 2010.
65 Tamże, Pismo prowincjała do ks. J. Wawrzyniaka, Kraków, 4 czerwca 2010.
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9.1. Duszpasterstwo parafialne

Z uwagi na ograniczony charakter tego opracowania nie sposób opisać 
szczegółowo wszystkich inicjatyw duszpasterskich podejmowanych pod 
kierunkiem ks. Jacka w tym okresie w Obornikach Śląskich. Skupimy się 
zatem na najważniejszych wydarzeniach z tego okresu. Były nimi niewątpli-
wie odpusty i  jubileusze parafialne, które ks. Jacek organizował od samego 
początku z wielkim rozmachem. Pierwszy z nich odbył się 24 października 
2010 roku i połączony był z Tygodniem Misyjnym. Na zaproszenie ks. Jacka 
do parafii przybyli alumni z WSD Salwatorianów z Bagna, którzy ubogacili 
liturgię odpustu oraz w następnych dniach prowadzili katechezy i spotkania 
z grupami parafialnymi, przybliżając wiernym ideę misji salwatoriańskich oraz 
Wolontariatu Misyjnego Salvator66.

W następnym roku, w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, 
parafia św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Ślą-
skich obchodziła odpust parafialny. W tym roku był on wyjątkowo uroczysty. 
Na prośbę proboszcza ks. Jacka Wawrzyniaka sanktuarium św. Antoniego 
w Padwie przekazało parafii relikwie Świętego Patrona. Uroczystości wpro-
wadzenia relikwii oraz sumie odpustowej przewodniczył prowincjał ks. Piotr 
Filas SDS. W uroczystościach tych wzięli udział licznie zaproszeni goście: 
duchowieństwo dekanatu Prusice oraz władze samorządowe67.

W 2014 roku uroczystości odpustowe były szczególnie okazałe, ponieważ 
połączono je z jubileuszem 30-lecia konsekracji kościoła. Na zaproszenie pro-
boszcza przewodniczył im metropolita wrocławski, abp Józef Kupny w asyście 
licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. W sumie 
odpustowej udział wzięły delegacje władz samorządowych oraz licznie zgro-
madzeni wierni68.

Dnia 28 października 2018 roku uroczystej sumie odpustowej przewod-
niczył i kazanie wygłosił ks. Karol Kulczycki SDS – wikariusz prowincjalny. 
Uroczystość odpustowa tradycyjnie została połączona ze świętem leśników 
i myśliwych z racji wspomnienia św. Huberta. Nadleśnictwo udekorowało 
kościół, przedstawiciele leśników wzięli czynny udział w Mszy św. poprzez czy-

66 Oborniki Śląskie: Odpust św. Judy Tadeusza i Tydzień Misyjny, http://www.sds.pl/
oborniki-slaskie-odpust-sw-judy-tadeusza-i-tydzien-misyjny [dostęp: 15.04.2021].

67 Oborniki Śląskie: Jeszcze bardziej obecny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-jesz-
cze-bardziej-obecny [dostęp: 15.04.2021]. 

68 Oborniki Śląskie: Jubileusz 30-lat konsekracji kościoła, http://www.sds.pl/oborniki-
slaskie-jubileusz-30-lat-konsekracji-kosciola [dostęp: 15.04.2021]. 
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tanie czytań mszalnych i procesję z darami. Obecne były poczty sztandarowe 
kół łowieckich. Uroczystego nastroju dodali sygnaliści. Po zakończonych uro-
czystościach przed kościołem został posadzony dąb na pamiątkę 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości69.

Z okazji 35 rocznicy przybycia do Obornik Śląskich obrazu św. Antoniego 
Padewskiego, 6 czerwca 2018 roku w Radiu Rodzina została nadana audycja 
z tej okazji. W rocznicę sprowadzenia obrazu do Obornik Śląskich w parafii 
o godz. 17.30 odbyło się nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną 
oraz modlitwą za wstawiennictwem św. Antoniego, a także Msza św. prymi-
cyjna neoprezbiterów salwatoriańskich. Dnia 10 czerwca zaplanowano piknik 
rodzinny, a 13 czerwca odpust ku czci świętego70.

Dnia 16 września 2019 roku miał miejsce jubileusz 35-lecia konsekracji 
świątyni. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS. 
Po Mszy św. odbył się koncert pt. „Głos Boga” w wykonaniu Moniki Grusz-
czyńskiej – sopran, Katarzyny Neugebauer – piano i Radosława Brulińskiego 
– skrzypce71. 

Ostatnią z takich uroczystości ks. Jacek zorganizował w czerwcu 2020 roku. 
Dnia 13 czerwca tego roku w obornickiej parafii świętowano z dwóch powodów: 
liturgicznego wspomnienia Patrona oraz w duchu dziękczynienia w pierwszą 
rocznicę ustanowienia sanktuarium św. Antoniego Husiatyńskiego. Sumie 
odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Figiel SDS, przełożony 
polskiej prowincji salwatorianów72.

Wymieniając inicjatywy duszpasterskie, trzeba również wspomnieć 
o comiesięcznych adoracjach Najświętszego Sakramentu, które ks.  Jacek 
organizował dla całej parafii. W jej prowadzenie angażował grupy parafialne 
i młodzież działającą przy parafii w ramach salwatoriańskich apostolatów RMS 
(Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej) i SOP (Salwatoriański Ośrodek Powołań). 

69 Oborniki Śląskie: Odpust parafialny, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-slaskie-
-odpust-parafialny [dostęp: 15.04.2021]. 

70 Oborniki Śląskie: 35-lecie obecności, http://www.sds.pl/oborniki-sl-35-lat-obecnosci 
[dostęp: 15.04.2021]. 

71 Oborniki Śląskie: Jubileusz parafii w Obornikach Śląskich, http://www.sds.pl/jubile-
usz-parafii-w-obornikach-slaskich [dostęp: 15.04.2021].

72 Oborniki Śląskie: Odpust ku czci św. Antoniego, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-
-odpust-ku-czci-sw-antoniego [dostęp: 15.04.2021]. 
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Każda z tych adoracji związana była z konkretnym tematem rozważań propo-
nowanych ich uczestnikom73.

9.2. Kult świętych i erygowanie sanktuarium św. Antoniego 
Husiatyńskiego

Jednym z istotnych elementów zaangażowania i duszpasterskiej troski 
o  jedność i żywotność obornickiej wspólnoty parafialnej były inicjatywy 
ks. Jacka, mające na celu ożywienie kultu świętych oraz starania o powstanie 
sanktuarium św. Antoniego. Oprócz wspomnianych wcześniej uroczystości 
wprowadzenia relikwii św. Antoniego z Padwy w 2011 roku74 warto wspomnieć 
inne inicjatywy związane z kultem świętych.

Dzień 27 kwietnia 2014 roku był dniem kanonizacji dwóch wielkich 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Wspólnota parafialna św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, przeżywała wtedy także 
intronizację relikwii św. Jana Pawła II do świątyni parafialnej. Uroczysta Msza 
św. dziękczynna za dar kanonizacji i  intronizacja relikwii sprawowana była 
o godz. 17.00. Przy pieśni Barka odegranej przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą 
do kościoła wprowadzono relikwie. Uroczystościom przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak. Słowa powitania relikwii najpierw 
wypowiedziały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Obor-
nikach Śląskich, a następnie przedstawiciele parafii75.

W dniach 2-4 września 2015 roku wspólnota parafii św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich przeżywała nawiedzenie 
figury św. Michała Archanioła z cudownej groty objawień na górze Gar-
gano we Włoszech. Dni nawiedzenia były dla wspólnoty parafialnej praw-
dziwym czasem mocy i  łaski. Otrzymano dużo łask. Każdy mógł podejść 
blisko figury św. Michała, powierzyć Mu swoje intencje. Wiele osób przyjęło 
szkaplerz św. Michała. Ale największe znaki pozostały w sercach wiernych. 

73 Oborniki Śląskie: Wystartuj z Bogiem w Nowy Rok Szkolny, http://www.sds.pl/
oborniki-sl-wystartuj-z-bogiem-w-nowy-rok-szkolny [dostęp: 15.04.2021]; Oborniki Ślą-
skie: Nie musisz – tak będzie lepiej, http://www.sds.pl/oborniki-sl-nie-musisz-tak-bedzie-
-lepiej- [dostęp: 15.04.2021]; Oborniki Śląskie: Odpocznij wobec Najświętszego, http://
www.sds.pl/12,oborniki-sl-odpocznij-wobec-najswietszego,2097 [dostęp: 15.04.2021]. 

74 Oborniki Śląskie: Jeszcze bardziej obecny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-jeszcze-
-bardziej-obecny [dostęp: 15.04.2021]. 

75 Oborniki Śląskie: Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II, http://www.salwatorianie.
pl/oborniki-slaskie-intronizacja-relikwii-sw-jana-pawla-ii [dostęp: 15.04.2021]. 
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Jako trwały znak nawiedzenia została wprowadzona w parafii modlitwa do 
św. Michała Archanioła, odmawiana po każdej Mszy św.76

Ks. Jacek zadbał także o to, aby obornicka wspólnota parafialna włączyła się 
w kościelne obchody 100-lecia objawień fatimskich. Dnia 13 maja 2017 roku, 
odbyły się uroczystości jubileuszowe w Obornikach Śląskich. Rozpoczęły się 
one w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Krótko po 
godzinie 17.00 przybyła piesza pielgrzymka przełożonych, kleryków i nowicju-
szy z Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Następnie 
podczas nabożeństwa majowego została poświęcona kapliczka ku czci Matki 
Bożej Fatimskiej, postawiona przy kościele parafialnym, oraz odmówiono 
akt ofiarowania parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Po uroczystej Mszy św. 
z homilią, wyruszyła procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej 
ulicami miasta do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości 
zakończyły się odśpiewaniem Apelu fatimskiego77.

Żywy kult św. Antoniego, który przez lata był pielęgnowany przez dusz-
pasterzy salwatoriańskich oraz wiernych, którzy w 1945 roku przybyli do 
Obornik z Kresów Wschodnich, stał się dla ks. Jacka impulsem do podjęcia 
starań o erygowanie w jego parafii sanktuarium św. Antoniego Padewskiego 
Husiatyńskiego. Oprócz załatwienia wszystkich procedur związanych z uzy-
skaniem pozwolenia władz kościelnych ks. Jacek Wawrzyniak przygotował 
broszurę na tę uroczystość. Zawierała ona: życiorys św. patrona, historię obrazu 
św. Antoniego i jego kultu w parafii obornickiej, modlitwy do św. Antoniego, 
pieśni do św. Antoniego oraz myśli patrona78.

Ukoronowaniem tych starań była uroczystość, która miała miejsce dnia 
13 czerwca 2019 roku, kiedy to podczas uroczystej Eucharystii bp Jacek Kiciński 
CMF ogłosił powstanie jedynego na Dolnym Śląsku sanktuarium św. Anto-
niego Padewskiego. Uroczystość ogłoszenia sanktuarium przeprowadzona 
została podczas odpustu parafialnego poprzedzonego specjalnym triduum 
rekolekcyjnym. Eucharystię poprzedziła piesza pielgrzymka oborniczan przez 
miasto z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkańcy, idąc, uwielbiali 
Boga śpiewem i dziękowali za patrona, św. Antoniego Husiatyńskiego. We 
wszystkim uczestniczył o. Michał Bagiński OFM, proboszcz parafii św. Anto-

76 Oborniki Śląskie: Święty Gość, http://www.sds.pl/oborniki-sl-swiety-gosc [dostęp: 
15.04.2021]. 

77 Oborniki Śl.: Uroczystości Fatimskie, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-sl-uro-
czystosci-fatimskie- [dostęp: 15.04.2021]. 

78 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Projekt broszury pt. Święty Antoni 
Padewski Husiatyński (s. 1-22).
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niego w Husiatynie. Podczas Mszy św. odpustowej dekret abpa Józefa Kup-
nego o ustanowieniu sanktuarium odczytał ks. Jacek Froniewski, kanclerz 
wrocławskiej kurii. Dziękowali za niego najstarsi mieszkańcy Obornik Ślą-
skich, przesiedleńcy, którzy przyjechali po II wojnie światowej na Dolny Śląsk 
z Husiatyna i byli chrzczeni przed cudownym obrazem na dzisiejszych Kresach 
Wschodnich79.

Ważnym momentem dla parafii obornickiej był dzień inauguracji cało-
dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzięki staraniom ks. Jacka 
Wawrzyniaka w sanktuarium obornickim 22 października 2020 roku zainau-
gurowano tę praktykę modlitewną. Uroczyste rozpoczęcie całodziennej adora-
cji odbyło się 22 października po Mszy św., której przewodniczył ks. Piotr Filas 
SDS, kustosz międzynarodowego sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Data 
inauguracji przypadła na wspomnienie św. Jana Pawła II. Od 23 października 
oborniczanie mają okazję adorować Najświętszy Sakrament w kościele przy 
ul. Trzebnickiej 35 od 9.00 do 18.00 w tygodniu, zaś w niedzielę i święta 
od 13.30 do 17.0080.

9.3. Inicjatywy historyczno-patriotyczne

Oprócz posługi duszpasterskiej ks. Jacek znany był ze swojej aktywności 
oraz inicjatyw społecznych i związanych z uroczystościami patriotycznymi. 
Znany był też ze swojej otwartości i życzliwości wobec samorządowych władz 
lokalnych81 oraz społeczności pedagogów i nauczycieli82, z którymi często 
współpracował nad przygotowaniem lokalnych obchodów ważnych rocznic 
i świąt narodowych.

Wśród tych inicjatyw warto wymienić wieczór poezji zorganizowany 
w kościele parafialnym w 2011 roku. Dnia 18 grudnia 2011 roku Katolickie Sto-
warzyszenie „Ecclesia” na inaugurację swojej działalności zaprosiło młodych arty-
stów z Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”, którzy przedstawili montaż 
poetycko-muzyczno-multimedialny pt. „Polska 39/89. Pamięci bohaterów”.

79 Nowe Sanktuarium na Dolnym Śląsku, http://www.sds.pl/nowe-sanktuarium-na-
-dolnym-slasku-v1 [dostęp: 15.04.2021]. 

80 Oborniki Śląskie: Inauguracja całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, 
http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-inauguracja-calodziennej-adoracji-najswietszego-
sakramentu [dostęp: 15.04.2021].

81 Relacja pisemna Burmistrza Trzebnicy, Marka Długozimy, 8 lutego 2021.
82 Relacja pisemna Krystyny Haładaj, przemówienie pogrzebowe.
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Była to artystyczna wizja najnowszych dziejów naszej ojczyzny opowie-
dziana słowem poetyckim, cytatami z oficjalnych dokumentów, muzyką 
i obrazem. W spektaklu wykorzystano m.in. teksty wierszy Zbigniewa Her-
berta, Jacka Kaczmarskiego oraz autorów anonimowych. Przejmujące recytacje 
w wykonaniu Katarzyny Skibińskiej, Beaty Matras, Urszuli Wszołek, Natalii 
Szeptyckiej i Zuzanny Zembik przeplatane były pieśniami inspirowanymi naj-
bardziej dramatycznymi i wzniosłymi momentami najnowszej historii Polski83.

W  pierwszą rocznicę bezprecedensowej w  dziejach naszego narodu 
katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2011 roku w parafii św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego w Obornikach Śląskich odprawiona została Msza św. za 
Ojczyznę. Eucharystia rozpoczęła się procesją, w której uczestniczyła m.in. 
3003. Jednostka Strzelecka im. Orląt Lwowskich oraz harcerze z 47. drużyny 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wśród licznych uczestników Mszy św. 
znaleźli się również przedstawiciele władz lokalnych w osobach burmistrza 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej84.

Tradycją stała się w czasie posługi ks. Jacka Msza św. w intencji Ojczyzny, 
odprawiana każdego dnia 11 listopada. Tego dnia w 2012 roku w kościele 
parafialnym pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Oborni-
kach Śląskich odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. 
Przewodniczył jej kard. Henryk Gulbinowicz. W uroczystości wzięli udział 
licznie zgromadzeni kapłani, posłowie: Jacek Świat i Dawid Jackiewicz, władze 
samorządowe z burmistrzem Obornik Śląskich Sławomirem Błażewskim na 
czele, kombatanci, Sybiracy, żołnierze Batalionów Chłopskich, harcerze, przed-
stawiciele instytucji gminnych i oświatowych oraz licznie zebrani wierni z obu 
obornickich parafii. Szczególnym momentem uroczystości było odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamięci ku czci śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha 
Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii, posłanki obornickiej ziemi  Aleksandry 
Natalli-Świat oraz 93 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej85.

Także 1050. rocznica chrztu Polski stała się inspiracją do zaproszenia przez 
ks. Jacka kolejnej grupy artystów do Obornik Śląskich. W niedzielny wieczór 
28 sierpnia 2016 roku w kościele parafialnym pw. Judy Tadeusza i Antoniego 
Padewskiego w Obornikach Śląskich wystawione zostało oratorium Roberta 

83 Oborniki Śląskie: Historia – wspomnienia – wzruszenia, http://www.sds.pl/oborni-
ki-slaskie-historia-wspomnienia-wzruszenia [dostęp: 15.04.2021].

84 Oborniki Śl.: Msza święta za Ojczyznę, http://www.sds.pl/oborniki-sl-msza-swieta-
-za-ojczyzne [dostęp: 15.04.2021].

85 Oborniki Śląskie: Z miłości do Ojczyzny, http://www.sds.pl/oborniki-slaskie-z-mi-
losci-do-ojczyzny [dostęp: 15.04.2021].
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Grudnia z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, pt. Bóg Ciebie ochrzcił! Bóg 
dał Ci siłę! Narratorem był aktor Maciej Zakościelny, który przeprowadził 
zebranych przez historię naszego Narodu i Kościoła86.

9.4. Promocja kultu o. Jordana

Mimo ogromnego zaangażowania w duszpasterstwo parafialne, które 
zostało dostrzeżone i docenione przez kurię diecezjalną87, proboszcz z Obornik 
Śląskich nie zapominał o swoim powołaniu zakonnym. Warte podkreślenia 
są jego liczne inicjatywy, które miały na celu promocję kultu Czcigodnego 
Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz charyzmatu 
salwatoriańskiego.

Jego plebania i  kościół zawsze były otwarte dla duszpasterzy Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej88 i Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań89, którzy 
w Obornikach często korzystali z gościnności i serdeczności ks. Jacka. Kolej-
nym salwatoriańskim apostolatem, który doświadczył gościnności ks. Jacka, 
była grupa salwatorianów świeckich. 

Dla nich to 10 grudnia 2014 roku w domu parafialnym księży salwatoria-
nów w Obornikach Śląskich odbyło się spotkanie wigilijne. Goście przybyli 
z Obornik, Wrocławia i Dobroszyc wraz ze swoimi duszpasterzami. Przy stole 
zastawionym tradycyjnym barszczem zasiadło siedemnaście osób, a wśród nich 
czterech kapłanów: ks. superior Benon Hojeński, ks. Rafał Masarczyk z Obor-
nik, ks. Michał Piela z Wrocławia oraz ks. Daniel Jamroży, krajowy koordy-
nator świeckich salwatorianów, który na spotkanie przyjechał z Krakowa. Po 
modlitwie Słowem Bożym, przeznaczonym na wigilijny wieczór – Ewangelią 
o narodzeniu Jezusa Chrystusa, nastąpił czas życzeń i łamania się opłatkiem90.

86 Oborniki Śl.: Chrzcielne oratorium, http://www.salwatorianie.pl/oborniki-sl-
-chrzcielne-oratorium [dostęp: 15.04.2021].

87 Na mocy dekretu (L.dz. 1240/2015) Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego 
Józefa Kupnego, z dnia 7 września 2015 roku, ks. Jacek Wawrzyniak został wybrany 
wicedziekanem Dekanatu Prusice.

88 RMS: Dzień skupienia w Obornikach Śląskich, http://www.sds.pl/rms-dzien-skupie-
nia-w-obornikach-slaskich [dostęp: 15.04.2021].

89 SOP: W Obornikach Śl. i w Piastowie, http://www.sds.pl/sop-w-obornikach-sl-i-w-
-piastowie [dostęp: 15.04.2021].

90 Salwatorianie Świeccy: Wigilia z Ojcem Jordanem, http://www.sds.pl/salwatorianie-
-swieccy-wigilia-z-ojcem-jordanem [dostęp: 15.04.2021].
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Kolejną okazją do ukazania wiernym w  Obornikach osoby naszego 
Czcigodnego Założyciela była 100. rocznica jego śmierci. Dnia 23 września 
2018 roku w kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego 
w Obornikach Śląskich odbył się koncert organowy pt. To jest życie wieczne, 
aby poznali Ciebie… Na organach zagrał dr hab. Bogusław Raba. Wykonał on 
utwory: Padre Davide da Bergamo, Elevazione d-moll; Jean Alain, Litanie; 
Claude Balbastre, Preludium i fuga d-moll; B. Storace, Baletto; Bach – Vivaldi 
– Concerto a-moll; F. Mendelssohn Preludium h-moll; A. Corelli, Concerto 
g-moll. Utwory były ubogacone narracją tekstów przedstawiających życie 
o. Jordana oraz jego przemówienia do synów duchowych, dotyczące misyj-
ności, apostolstwa, uniwersalności zgromadzenia i powołania do świętości. 
Uwieńczeniem był testament duchowy o. Franciszka Jordana. Teksty czytał 
kl. Dominik Truchan SDS91.

W roku 120-lecia obecności i posługi salwatorianów na ziemiach polskich, 
kiedy to otrzymaliśmy radosną wiadomość o dacie beatyfikacji o. Jordana 
(Rzym, 15 maja 2021 r.), ks. Jacek wraz ze swoją wspólnotą parafialną w sposób 
szczególny włączył się w przygotowania do tego wydarzenia. W sanktuarium 
św. Antoniego Husiatyńskiego w kaplicy bocznej w poniedziałek 5 października 
2020 roku otwarto wystawę z inicjatywy salwatorianów świeckich. Pokazuje 
ona trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej. Uroczystościom tym przewodniczył 
wikariusz prowincjalny, ks. Tomasz Raćkos SDS, który w homilii przybliżył 
wiernym postać Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej oraz wskazał drogi 
poznania Boga, inspirowane osobą o. Jordana. Następnie kaznodzieja poświę-
cił figurę o. Franciszka Jordana, którą ustawiono przed kościołem92.

Mając na uwadze talent kaznodziejski ks. Jacka, zaproszono go do udziału 
w pracach Prowincjalnej Komisji ds. przygotowania do beatyfikacji93. Pro-
boszcz z Obornik z zapałem odpowiedział na tę prośbę i z chęcią zgodził 
się wziąć udział w pracach tego gremium. Niestety, nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia i hospitalizacja, a w konsekwencji równie nagła śmierć zniweczyły te 
plany.

91 Oborniki Śl.: Koncert organowy ku czci Założyciela, http://www.sds.pl/oborniki-sl-
-koncert-organowy-ku-czci-zalozyciela [dostęp: 15.04.2021].

92 Oborniki Śląskie: Przygotowania do beatyfikacji o. Jordana, http://www.sds.pl/
oborniki-slaskie-przygotowania-do-beatyfikacji-o-jordana [dostęp: 15.04.2021].

93 APPS, APZ, Jacek Wawrzyniak, Opera peracta, Pismo prowincjała do ks. J. Waw-
rzyniaka z dnia 21 października 2020.
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X. Zakończenie

Zanim zabrałem się do pisania tego artykułu, na portalu archiwum 
prowincjalnego zwróciłem się z prośbą o podzielenie się wspomnieniami 
dotyczącymi śp. ks. Jacka. Nie otrzymałem ich zbyt wiele. Ale wśród tych, 
które nadeszły od najbliższej rodziny, jak i od współbraci i parafian, którzy 
spotkali na drogach swojego życia śp. ks. Jacka Wawrzyniaka, powtarzała 
się jedna opinia: był w pełni oddany posłudze proboszcza i duszpasterza, 
cieszył się swoją pracą i z ogromnym szacunkiem wypowiadał się o swoich 
parafianach94. Jeden ze współbraci kursowych przypomniał rozmowę, jaka 
miała miejsce w 2010 roku, kiedy to ks. Jacek zwierzył mu się, iż tak pokochał 
Oborniki Śląskie, że chce być tutaj pochowany95. Któż mógł przypuszczać, 
że tak szybko spocznie w grobowcu salwatoriańskim, który powstał również 
z jego inicjatywy?

Zakończę słowami, które napisałem w kilka godzin po tym, kiedy dotarła 
do mnie informacja o śmierci ks. Jacka Wawrzyniaka: „Te i wiele innych 
planów i projektów proboszcza i kustosza z Obornik Śląskich zniweczyła 
pandemia. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia ks. Jacka było powodem jego 
hospitalizacji przed świętami Bożego Narodzenia. Niepokojące informacje 
docierające do nas w tym okresie stały się impulsem do ogromnego szturmu 
modlitewnego w intencji chorego proboszcza. Obserwując wiele inicjatyw 
modlitewnych oraz czytając komentarze zamieszczane w mediach społeczno-
ściowych pod postami z prośbą o modlitwę w intencji uzdrowienia ks. Jacka, 
zaryzykuję tezę, iż jego gorliwość i troska o zbawienie swoich parafian stały się 
iskrą, która zapaliła i zjednoczyła wielu ludzi w codziennej modlitwie i zbliżyła 
ich do Boga w tych trudnych chwilach”96.

94 Relacja pisemna Małgorzaty Małeckiej, 1 lutego 2021; Relacja pisemna Mariusza 
Bilskiego (oraz najbliższej rodziny) z 21 lutego 2021; Relacja pisemna Marianny Ptasiń-
skiej z 2 lutego 2021; Relacja pisemna ks. Wołodii Szydłowskiego SDS, 12 marca 2021.

95 Relacja pisemna ks. Łukasza Kleczki SDS, 2 marca 2021.
96 I. Kiełbasa, Śp. Ks. Jacek Wawrzyniak SDS (1971-2021), CV 2021.
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PASTOR, PREACHER AND FORMATOR –  
MEMOIR OF THE DECEASED FATHER JACEK WAWRZYNIAK SDS

Summary

Late Father Jacek Wawrzyniak SDS was one of the casualties of the COVID-19 
pandemic. He was engaged in pastoral care as a parish priest and served as a preacher 
and retreat director. His premature passing became an inspiration for the endeavor to 
show his writing activity in this periodical, which he initiated and actively developed 
as co-editor. This publication is meant to be an expression of respect and esteem 
for Father Jacek, who harmoniously combined his service as a parish priest with his 
scholarly and didactic activities together with his great gift as a retreat director and 
people’s missionary. It is hoped that in the year of the beatification of Salvatorian 
Founder, Father Francis Mary of the Cross Jordan, this publication will encourage the 
Salvatorian Family to engage in proclaiming the Gospel by all possible means as dem-
onstrated by our Founder and one of his spiritual sons – Father Jacek  Wawrzyniak 
SDS of blessed memory.
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