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Św4rnco AnroNmco PADEwsKIEGo,HusIłtyŃsKIEGo"
w kościele parafialnym pw. św.Judy Tadeusza i św.Antoniego Padewskiego
w OronNrKAcH Śuąsrrcrr
o ustanowieniu

Sobór Watykanski II w swej głębokiej refleksji teologicznej Llczy o Kościele
pielgrzymujQcym, podkreślająciż owo pielgrzymowanie posiada wymiar zevłnęttzny
i widzialny w czasie i przestzeni. Kościółbowiem ma ,,tozptzęśtzęniaó się na wszystkie
kraje" i dlatego ,,wchodzi w dzieje ludzkie, wykaczĄąc równocześńe poza czasy i granice
narodó#' (KK 8). Na tej pielgrzymiej drodze Kościołapoptzez przesttzei L czas, abardziej
jeszcze poptzez dzieje ludzkich dusz, szczególną rolę spełniają liczne sanktuaria - rozsiane po

świecie miejsca święte,które gromńząrzesze pielgrrymów w drodze ku Bogu.
Sanktuarium, to od dawien dawna miejsce zbawczej obecności Boga w historii oraz
oaza odpoczyŃu, w któĘ lud Bozy, pielgrąrmujący po drogach tego świata ku Miastu
przysńemu(por. }Ibr 13,14), nabiera sił do dalszej duchowej wędrówki. Sanktuarium jest jakby
ikorrą ,,zarriószkalia Boga wśród ltldzi" (Ap 21,3), nawiryającą do ,,tajemnicy Świątyni",
która wypełniła się w ciele Chrystusa fuor.ll, 14;2,21) otazw społecznoŚci KoŚcioła (por. l p 2, 5)
i w poszczególnych wiernych (por. 1 Kor 3, 16-17;6,19;2Kor 6, tO). Sanktuarium, to uprzywilejowane miejsce Bożej obecnościoraz wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, świętych
i błogosławionych. Głoszone w nim obficiej słowo Boze sprawią że staje się ono
zaproszeńem do życia w miłości,do liczniejszych dzieł miłosierdzia i prowadzenia życia
odntaczającego się naśladowaniem Chrystusa. Dzięki realizowanemu w nim programowi
duszpasterskiemu, może się staó ośrodkiem umocnienia wiary, wzrastania w łasce, nadziei
w doświadczeńach i kierowania wiernych ku transcendencji i eschatologii 1por. Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ęrektorium o pobożnościludowej i liturgii,n.263).
Magisterium ostatniego Soboru Powszechnego naucza: ,,Wszelkie bowiem prawdziwe
świadectwo miłości,okazane przez nas mieszkańcom nieba, znatury swej zmierza ostatecznie
do Chrystusa, który jest 'koroną wszystkich swiętych', a przez Niego - do Boga, który jest
ptzedziwny w swoich świętychi w nich jest uwielbiony" (KK 50).

Owa zachęta Soboru Watykńskiego II odnośnie kultu Świętych urzeczywistnia się
również w sposób dynamiczny od ponad 30 lat w kościele parafialnym pw. św.Judy
Tadeusza i św.Antoniego Padewskiego w Obomikach Śląskich, gdzie znajduje się łaskami
słynący obtaz św.Antoniego Padewskiego. Obraz ten powstał w drugiej połowie XVIII w.
w stylu późnobarokowym i pochodzi z HusiaĘna nad Zbruczem (obecna UĘaina). Dzięki
staraniom byłych mieszkńców Husiatyna, a obecnych mieszkńców Obornik Śląskich obraz
ten przywieziono do Obornik Śtąst<icrr '7 czer:wca 1983 r. z klasztoru oo. bernardynów
w Alwerni, gdzie po II wojnie światowejbył przechowywany. Przy obtazie tym już od
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samego początku systematycznie tr:wają modlitwy wstawienniczę i jest oddawana żarliwa
cześćBogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Parafianom i licznie przybywając,ym pielgrzymom
św.Antoni Padewski, obecny w relikwii i obrazie łaskami słynącym, lprasza u Boga wiele
łask. Rozwijający się kult Świętęgo przyczynia się do wzrostu pobozności i uświęcenia
wiernych.
Biorąc pod uwagę wszystkie podane .uqlżą racje, na prośbęPtoboszczaparafii popartą
przęz Prowincjała KsięĘ Salwatorianów orazDuchowieństwo i Wiemych, działając na mocy
kanonu 1230 KPK, niniejszym Dekretem
S
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w kościeleparafialnym
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Judy Tadeusza i św.Antoniego Padewskiego
w OronlłrKACII Sl4srrcrr.
Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i w}praszania łask, cieszyó się będzie
odtąd prąrwilejem uzyskiwania odpustu zllpełnego - pod zwykłymi waruŃami - ptzez
wiernych, któtzy nawiedzą to świętemiejsce: w triduum przed odpustem św.Antoniego
Padewskiego (10-12 czerwca); 13 częrwca czyli w samą uroczystośó patronalną i w rocznicę
konsekracji kościoła- 16 wrzęśńa, a takźe w przypadku uczestnictwa w pielgrzymce
indywidualnej lub w pielgrzymce zotganizowanej grupowo oraz raz w roku w dniu dowolnie
przez siebie wybranym.
Niech to Sanktuarium staje się miejscem modlitwy dla wiernych różnych grup
wiekowych i zawodowych, w którym wszyscy będą się uczyć, jak wprowadzać w życie
najwżniejsze ptzykazanie - miłościBoga i bliźniego. Niech będzie miejscem nieustannego
wołania o dobre iliczne powołania kapłńskie i zakonne dla naszej Archidiecezji i dla całego
KościołaPowszechnego.
Kustoszem Sanktuarium ustanawiam każdorazowego proboszczaparafti pw. św.Judy
Tadeusza i św.Antoniego Padewskiego wObornikach Śtąstictr izlecam mu troskę o jego
ustawiczny rozv,łój. Niech zabiega, aby wszystkim pielgrzymom - przybyvvĄącym do tego
szczegóInego miejsca łaski - zapev,,nió obfitszy dostęp do środków zbańeńa, przęz
głoszenie słowa Bożego i odpowiednie ozywienie Ęcia liturgicznego, zwłaszcza
sprawowanie Eucharystii oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania, atakże przez kultywowanie
zatńerdzonych form pobozności ludowej (por. kan. 1234 § l KPK).
Ustanowione niniejsąrm Dekretem Sanktuarium będzie spełniaó swoje zadaria i cele
w oparciu o przepisy zawarte w Statucie zatwierdzonym ptzez Biskupa Diecezjalnego.
W nł,ią7ku z tym polecam obecnemu Księdzu Kustoszowi opracowanie i przedstawienie
do zatwierdzeńadw Statutu (zob. kan. 1232 KPK),

Kustoszowi, Duszpasterzom i Pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium
św.Antoniego Padewskiego,,Husiatyńskiego" w Obomikach ŚĘskich
udzielam pasterskiego
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