
Drodzy
Czytelnicy!

Tym nowym numerem naszej gazetki 
parafialnej, w tym Nowym Roku 
2001 witamy i pozdrawiamy Was 
bardzo  serdecznie. Z pewnością 
zauważamy ja k  czas niczym pociąg 
pospieszny mknie obok nas a  my 
zostajem y na „ peronie życia” . 
Czasami spoglądamy na rozkład 

i widzimy że niektóre już bez 
powrotnie odjechały. Za nami piękne 
renowacje Misji św., cudowne święta 
gdzie Bóg po raz kolejny okazał 
sw oją m iłość. Dzieci, m łodzież, 
nauczyciele i katecheci zakończyli 
ferie i z nowymi siłami wskoczyli w 
k i e r a t  s z k o ły .  P a t r z y m y  w 
przyszłość! K arnawał, może bal. A 
poza tym zwyczajne życie .gdzie 
każdego dnia możemy doświadczać 
tego, że ON- Nasz Bóg,  Kochany 
Ojciec, objawia siebie w codziennych 
faktach życia. A zatem: ' E ffatha’ i 
„Któ M a uszy niechaj słucha” .
Ks. Zbigniew Wal MS *
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31 grudnia dzieci z Żywego Różańca i scholi przed
stawiły na Mszy św. o godz. 11.00 jasełka - inscenizację
o narodzinach Zbawiciela.

10 stycznia młodsi ministranci, scholka dziewczęca
i Żywy Różaniec bawili się, z radością wybierając 
najoryginalniejszy, najciekawszy strój karnawałowy.

1 1  stycznia odbyło się spotkanie przy żłóbku dla 
przedszkolaków. Dzieci śpiewem kolęd witały 
Zbawiciela świata.

21 stycznia w Auli Domu Katechetycznego dzieci ze 
scholki i Żywego Różańca przygotowały dla swoich 
rodziców poczęstunek połączony z przedstawieniem 
i wspólnym kolędowaniem.

W dniach 22 -23 stycznia 33 dzieci ze scholki i Żywego 
Różańca, a także kilku młodszych ministrantów, pod 
opieką s. Barbary i s. Beaty, pojechało do Pakości, 
Mogilna i Gniezna. Dzieci uczyły się bycia ze sobą w 
różnych sytuacjach. Wszyscy wrócili pełni wrażeń 
i chyba... odrobinę lepsi.

Od 27 do 30 stycznia w domu Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Szamotułach odbywały się rekolekcje 
dla dziewcząt, które prowadzili ks. Jacek Gorzelany 
i s. Grażyna Matczak. Z naszej parafii 25 dziewczynek z 
kl. V i VI wyjechało na to zimowe spotkanie z Jezusem.
II tura rekolekcji (31.I. - 3.II.) Była dla dziewcząt 
starszych. Z Trzcianki w rekolekcjach uczestniczyło 11 
licealistek.
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Chrzty
Bartosz Jurkowski 
Klaudia Wydra 
Sebastian Pakuła 
Wiktoria Swierblewska 
Małgorzata Żylińska 
Aleksandra Kaczmarek 
Kamil Zubowicz 
Dawid Mazur 
Łukasz Duszkiewicz 
Kacper Kokot 
Alan Paweł Duraj 
Kinga Patrycja Barska 
Dawid Olejniczak 
Weronika Piwecka 
Michał Wojsznarowicz 
Michał Kaźmierczak

Stały się dziećmi Bożymi

Śluby
Arkadiusz Pluta i Agnieszka Kozicka 
Marek Placety i Agnieszka Moskalonek 
Marcin Słowiński i Jadwiga Kubiś
Stanisław Gotowała i Maria Pawlak 
Ryszard Czeszejko i Małgorzata Rutkowska 
Łukasz Ratajczak i Alicja Sprenger 
Piotr Wawrzyniak i Joanna Krzemień 
Wojciech Ciszewski i Agnieszka Ciupa 
Tadeusz Lisiecki i Stanisława Blichowska 

Szczęść Boże młodej parze

Pogrzeby
Aurelia Łach 
Mieczysław Tylkowski 
Janina Fijałkowska 
Marianna Chromiec 
Feliks Janicki 
Józef Szymczak 
Weronika Basiaga 
Helena Halman 
Czesław Kubiak 
Stanisław Żyźniewski 
Władysław Święcicki 
Zofia Sendecka 
Stanisław Antas 
Seweryna Brzustowska 
Stefania Bielecka 
Henryk Sosnowski 
Witold Lewicki 
Lech Warecki 
Anna Matkowska 
Kacper Czarnecki 
Ireneusz Rosiak 
Maria Swół 
Maria Kalupa 
Eugenia Witkowska 
Maria Siomkajło

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

ooo
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,,(...)gdzie jest skarb 
wasz, tam będzie serce wa
sze.” (Łk 12, 34) musiał po
myśleć Hiob, święty mąż, 
wierny i oddany bez reszty. 
K ied y  t r a c i ł  w sz y s tk o  
i wszystkich nie zachwiała się 
jego wiara.

Pomyśleć tak musiał 
Abraham, kiedy z ufnością 
składał w ofierze swego 
jedynego syna.

Żyli tym O jcow ie 
Pustyni, z poświęceniem  
wyrzekali się wszystkiego 
i nieustannie ćwiczyli ciało w 
ubóstwie.

Wszyscy oni wydają 
się w tym umiłowaniu Boga 
i bezgranicznym oddaniu 
„n ie ludzcy” , pozbaw ieni 
słabości, m iłości wobec 
bliźnich, bo wydaje się, że tak 
mało ich potrzebowali. To 
najbardziej niebezpieczny 
fałsz! Podziwiamy ich ale 
jednocześnie nie przychodzi 
nam do głowy, by ten nie
zwykły heroizm mógł być 
naszym udziałem. Oni święci 
m ężowie, wybrańcy; my 
zwykli, mali ludzie. A prze
cież jak uwierzyć w spełnie
nie, w szczęście, kiedy 
zawsze trwa zaledwie chwilę? 
Zwykle przecież wiemy, że 
było, tak rzadko, że jest. 
Doświadczamy przerażającej 
pustki, którą tak trudno 
zapełnić, jakby pochłaniała 
i unicestw iała w szystko, 
łącznie z nami. Jak cieszyć się 
życiem, jego niezaprzecz
a lnym  p ię k n e m , k ied y  
n ieustann ie  zag raża  mu 
śmierć? W tym lęku przed 
śm iercią  je s t pow ołanie 
człowieka do Życia, pragnie
nie wieczności. Dlaczego 
więc uparcie prosimy Naj
wyższego o najmniejsze z

potrzeb. Kogo poprosimy o 
wieczne szczęście, o nasyce
nie tego dręczącego pragnie
nia?

Marek Aureliusz w 
swoich „R ozm yślaniach” 
pisał: „Czego chcesz? Żyć 
dłużej? Może odczuwać? 
Z now u u s tać ?  M ów ić?  
Myśleć? Co z tego wszyst
kiego wydaje ci się godne 
pragnienia? A jeżeli to każde 
z osobna jest mało warte, 
zwróć się do tego, co na końcu 
pozostaje: iść drogą rozumu 
i Boga. Nie zgadza się zaś z 
ich uczczeniem uczucie żalu, 
że cię śmierć pozbawi tam
tych rzeczy.”

Ojciec Pio, który doz
nawał szczególnego kontaktu 
z duszam i czyśćcow ym i 
i swoim wstawiennictwem 
wyjednywał im łaskę odku
pienia nauczał: „Dusza nie 
będzie mogła zjednoczyć się z 
Bogiem, jeśli nie ogołoci się 
ze zmysłowości naturalnej, 
naturalnego i nadprzyro
dzonego rozumienia i przy
wiązania.”

Świat oczekiwał ma
gicznej daty, przełomu wie
ków i tysiącleci. Po kilku
godzinnej zabawie pozostały 
niespełnione oczekiwania, 
nie wypatrzone znaki na 
niebie i ziemi, które nie 
zwiastowały ani końca, ani 
początku. Bezceremonialnie 
trzeba powrócić do zwyczaj
nych spraw codzienności. W 
nowych kalendarzach tyle 
tajemniczych dat. Noworo
czne obietnice i życzenia 
zdrow ia, pow odzenia  w 
p ra c y , b e z p ie c z e ń s tw a  
naszych bliskich czekają na 
spełnienie. Ale co będzie, jeśli 
się nie spełnią?

Agnieszka Stypułkowska

Pół roku mojego kapłaństwa 
w naszej parafii, spotkania z ludźmi 
po trzebującym i w T rzciance, 
wszelkie poczynania osób dzia
ła ją c y c h  w C a r ita s  p a ra f ii  
i wszystkich Was o wrażliwych 
sercach na Chrystusa w drugim 
człow ieku, popycha mnie do 
wyrażenia przede wszystkim słów 
wdzięczności na łamach naszej 
gazetki i zapewnienia Was o mojej 
codziennej modlitwie za Was.

Zakończony 6-go stycznia 
Rok Jubileuszowy stał się wielkim 
dziękczynieniem Bogu w Trójcy 
Jedynemu. Dziękuję Bogu za 
każdego ojca naszej parafii pełnego 
poświęcenia dla rodziny i umiejące
go pokazać dzieciom jak dzielić się 
dobrami ziemskimi z innymi. 
Matkom za wrażliwość waszych 
serc i ducha ofiary wychodzącego 
ku bliskim i sąsiadom, osobom 
starszym, samotnym, chorym, za 
ich cierpienie i modlitwy ofiarowa
ne o nawrócenie grzeszników oraz 
tak często ich wdowi grosz. 
Dzieciom za każdy gest względem 
swoich rówieśników z rodzin 
wielodzietnych i ubogich. W taki 
cichy sposób, codzienny, tak 
naprawdę działa Caritas, tzn. 
miłość, która nie szuka niczego w 
zamian, bezinteresowna, miłość 
Chrystusowa.

P r a g n ę  p o d z ię k o w a ć  
wszystkim tym, którzy wzięli udział 
w świątecznej zbiórce żywności; 
kierownikom sklepów, młodzieży 
uczestniczącej w zbiórce i wszyst
kim ofiarodawcom. Także Agencji 
Własności Rolnej za nieustanne 
wspieranie punktu wydawania 
żywności „Betania”.

Ks. Leszek
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2.1. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. Św. Bazyli urodził 
się w r. 329 w bardzo religijnej rodzinie. Miał dziewięcioro rodzeństwa. 
Nauki pobierał w szkołach Cezarei, Konstantynopola i Aten. W  Atenach 
poznał Grzegorza z Nazjanzu. W  Cezarei otworzył własna szkołę. Był 
prawnikiem. Założył kilka klasztorów ze stworzoną przez niego regułą 
zakonną. Jednym klasztorem sam kierował przez 5 lat. W  370 został 
arcybiskupem Cezarei. Był człowiekiem o szerokiej wiedzy, pracowitości, 
wielkim miłosierdziu. Zmarł w 379r.
Św. Grzegorz urodził się w Nazjanie. Jego ojciec był biskupem Nazjanzu. 
Grzegorz studiował razem z Bazylim. Chciał bardzo spędzić życie na 
modlitwie i kontemplacji, lecz trzy razy był mianowany na biskupa. 
Próbował temu podołać, lecz w końcu osiadł w klasztorze, gdzie zmarł w 
roku 390. Posiadał wspaniałą wiedzę teologiczną i przekazywał ją  w 
pięknej mowie.

6.1. Trzech Króli. Królowie lub jak wolą inni, Mędrcy ze Wschodu 
przybyli prawdopodobnie z Arabii, Chaldei lub Persji. Według tradycji 
mieli imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Kiedy ukazała się dziwna 
gwiazda, poznali, że bliskie jest przyjs'cie niezwykłego Króla, którego 
zapowiadali prorocy. Idąc za gwiazdą, dotarli do Judei, do miasteczka 
Betlejem. Odnalezionemu w ubogiej chacie dziecku oddali hołd należny 
władcy i złożyli drogocenne dary.

21.1. Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Wiemy, że w wieku 13 lat 
została umęczona za cesarza Dioklecjana, w roku 304, stała się jedna z 
najbardziej znanych świętych rzymskich. Jej imię znajduje się w Pierwszej 
Modlitwie Eucharystycznej. Zginęła, ponieważ mimo wielu starających się 
o je j rękę, swoje dziewictwo ofiarowała Chrystusowi. Sam Bóg chronił jej 
dziewictwa nawet wtedy, gdy została siłą oddana do domu rozpusty. Za 
wierność swemu duchowemu Małżonkowi, została skazana na ścięcie 
mieczem. Cesarz Konstantyn wybudował bazylikę na jej cześć.

22.1. Św. Wincentego Palottiego, kapłana. Urodził się w 1795 r. marzył, 
aby przyprowadzić do Chrystusa wszystkich niechrześcijan a zwłaszcza 
mahometan. Dbał o biednych i upośledzonych. Zakładał stowarzyszenia 
cechowe dla robotników, szkoły rolnicze, towarzystwa pożyczkowe, 
sierocińce i ochronki dla dziewcząt. Uważa się go za prekursora Akcji 
Katolickiej. Zmarł w roku 1850, wskutek przeziębienia, jakiego się nabawił 
oddawszy swój płaszcz żebrakowi.

24.1. Św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła. Urodził się w 
roku 1567 w rodzinie hrabiego Sales. Wcześnie zapragnął zostać kapłanem. 
Studiował w Paryżu i Padwie. Był gorliwym duszpasterzem. Za jego 
przyczyną nawróciło się wielu ludzi. Był współzałożycielem zgromadzenia 
sióstr zakonnych św. Joanny Franciszki. Wielką troską dla niego było 
uświęcenie świeckich w ramach zmieniających się potrzeb duszpaster
skich. Zmarł w roku 1622.

25.1. Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. Obaj byli współpracownikami 
Św. Pawła Apostoła. Tymoteuszowi, który wraz z matką nawrócił się za 
sprawą Apostoła, Paweł często powierzał trudne i poufne zadania. Był 
świadkiem pierwszego uwięzienia św. Pawła. Towarzyszył mu też w jego 
ostatniej podróży misyjnej. Został biskupem Efezu. Zginął ukamienowany 
w roku 97. Tytus mianowany przez Pawła biskupem Krety prowadził pracę 
misyjną w Koryncie. Brał też udział w synodzie jerozolimskim. Umarł ok. 
roku 96.

28.1. Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła. Człowiek o 
wszechstronnym i głębokim wykształceniu - już od wczesnych lat pobierał 
nauki. Wstąpił do zakonu dominikańskiego. Studiował w Neapolu, Kolonii 
i Paryżu, gdzie również wykładał. Przyjaciel Św. Alberta Wielkiego i króla 
francuskiego Św. Ludwika. Odrzucał wszelkie godności i urzędy kościelne. 
Pozostawił bogatą spuściznę naukową, ale jego Summa Theologica 
największe dzieło - nie została dokończona. Zmarł w roku 1274.

4.11. Św. W eron ik i dziewicy. W eronika, 
pobożna niewiasta jerozolimska towarzyszyła 
Jezusowi na Jego drodze krzyżowej. Podała Mu 
chustę, by otrzeć umęczoną i ubrudzoną twarz. 
Legendy mówią, że chustą z wizerunkiem 
twarzy Chrystusa uleczyła cesarza Tyberiusza. 
Historia chusty miała duże znaczenie dla 
pobożności chrześcijańskiej i sztuki.

5.11. Św. Agaty dziewicy i męczennicy. Żyła w 
II w. Urodziła się na Sycylii. Nie chciała wyjść 
za mąż za rzymskiego senatora, który postanowił 
zm usić ją  do tego okrutnym i torturami. 
W rzucona do w ięzienia zm arła w skutek 
odniesionych ran. Jest patronką pielęgniarek.

6.11. Św. Pawła Miki i towarzyszy męczen
ników. W roku 1547 - 45 lat po nawróceniu na 
k a to licy zm  praw ie  ca łe j Japonii p rzez 
Franciszka Ksawerego, dwudziestu sześciu 
chrześcijan zostało straconych przez przebicie 
włócznią za to, że byli wyznawcami Chrystusa. 
W śród nich było kilku zakonników, ludzie 
świeccy, żołnierze, lekarz i ministrant. Byli 
pierwszymi kanonizow anym i męczennikami 
Dalekiego Wschodu.

14.11. Św. Cyryla mnicha i Metodego biskupa.
Byli braćmi pochodzącymi z Grecji. Znali język 
Słowian macedońskich, dzięki czemu Cyryl, 
znany wcześniej jako Konstantyn, przetłuma
czył Pismo Święte na język staro-cerkiewno- 
słowiański, używając wymyślonego przez siebie 
alfabetu opartego na alfabecie greckim, a 
zwanego głagolicą. Schrystianizowali Bułgarów 
i mieszkańców Moraw. Języka słowiańskiego 
używali w liturgii, na co zgodę otrzymali od 
papieża Hadriana II. Cyryl zmarł w Rzymie jako 
mnich, zaś Metody został biskupem Panonii 
i Moraw. Obaj pochowani są w Rzymie.

14.11 Sw. Walentego, biskupa i męczennika.
Walenty, rzymski kapłan, wraz ze św. Mar
iuszem i jego rodziną towarzyszyli chrześci
janom idącym na śmierć i tortury za cesarza 
Klaudiusza Gota II w III w. Sam również poniósł 
śmierć około roku 270. Zwyczaj przesyłania w 
tym dniu podarków, listów i obrazków mi
łosnych wywodzi się ze zwyczajów pogańskich. 
Został jednak adaptowany przez chrześcijań
stwo.

18.11. Św. M arii B ernadetty  Soubirous
dziewicy. W  14 roku życia stała się świadkiem 
objawień maryjnych w grocie skalnej w 
okolicach Lourdes. W 1866 r. wstąpiła do 
klasztoru Sióstr Miłosierdzia. Podziwiana była 
za swą pokorę i autentyczność świadectw ze 
spotkań z Najświętszą Marią Panną. Choć 
Maryja przez nią wskazała cudowne lecznicze 
źródło, sama nie mogła z niego skorzystać mimo 
cierpień spowodowanych chorobą. Zmarła w 
roku 1879.
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Jesienią ubiegłego roku w 
naszej parafii głoszone były Misje 
Święte. Były one dla mnie wielkim 
przeżyciem, duchowym umocnieniem 
i czasem radosnego spotkania z 
Jezusem Chrystusem.

Tegoroczne Renowacje Misji 
Świętych zbiegły się w czasie z 
ad w en to w y m  o cz e k iw a n iem  na 
przyjście naszego Zbawiciela. Dla 
wielu z nas jest to okres wytężonej 
pracy, związanej z przygotowaniami 
do świąt. Szczególnie kobiety w tym 
czasie, zwłaszcza że był to ostatni 
tydzień adw entu, pochłonięte są 
robieniem świątecznych porządków, 
z akupów i prezentów. Jednak dla mnie 
odnow ienie M isji Św iętych było 
czymś szczególnie ważnym. Czekałam 
na nie i dlatego bez wahania odłożyłam 
na bok zewnętrzne przygotowania do 
świąt, a zajęłam się przygotowaniem 
swojego serca. Czułam, że najważ
niejsze jest to, co Bóg przez usta 
Misjonarzy chce do mnie powiedzieć 
i że właśnie tam jest moje miejsce, 
ponieważ słowo Boże daje życie 
wieczne, a my jako chrześcijanie 
dążymy przecież do wieczności.

Każdy kolejny dzień renowa
cji Misji Świętych niósł z sobą coś 
nowego, coś, czego mogłam doświad
czyć, dotknąć, zobaczyć, a nawet 
spróbować poczuć smak. Od niedzieli 
do czwartku Misjonarze głosili Słowo 
Boże na Liturgii Chrzcielnej, Liturgii 

Światła i Liturgii Soli. Liturgie te nie 
tylko ubogacały nasze serca, nie tylko 
słow em , ale p rzed e  w szy stk im  
znakami i symbolami, które sprawiły, 
że czuło się obecność i bliskość 
samego Jezusa Chrystusa. W pierw
szym dniu reemisji w kościele pojawiła 
się Brama, nad nią widniał napis: „Ja 
jestem Bramą”. Wszyscy mieliśmy 
okazję przejść przez tę bramę, która 
była symbolem wejścia w Trzecie 
Tysiąclecie. Było to przejście nie
zwykłe i niecodzienne, ponieważ w 
tym momencie każdy z nas powierzał 
całe swoje życie Bogu, ufając, że tylko 
On jest naszym Panem, jest najlepszym 
Ojcem, który czeka na nas z otwartymi 
ramionami i z sercem pełnym miłości.

Dla mnie moment przejścia 
p rzez  B ram ę by ł w z ru sz a ją cy . 
Wiedziałam, że chcę pójść za Chrys
tusem, chcę wejść w kolejne tysiąc
lecie z Nim. Ale pojawiło się pytanie: 
Czy podołam temu? Czy potrafię w

każdej sytuacji zaufać Bogu i powie
dzieć za Chrystusem: „Chce czynić 
Twoją wolę Panie”? Wiem jedno, że 
mam tego głębokie pragnienie i wierzę, 
że moc Ducha Świętego, którego Bóg 
mi zsyła, sprawi, że moja wiara będzie 
wzrastała.

Kolejny dzień misji świętych 
to Liturgia Światła. Jakże bardzo 
wymowna była ta ciemność, która na 
kilka minut ogarnęła cały kościół. 
Myślę, że każdy z obecnych na liturgii 
poczuł to niesamowite wrażenie, jakie 
przyniosła z sobą ta ciemna noc, kiedy 
to poczuliśm y swoją grzeszność, 
słabość i niemoc. Ale światło, które 
pojawiło się po chwili, a które biło z 
maleńkiej świeczki, rozświetliło nasze 
mroki. Jakże często w naszym życiu, 
wtedy, kiedy jest nam źle, kiedy nie 
widzimy żadnego celu, kiedy dosięgają 
nas różne tragedie, kiedy upadamy i nie 
mamy siły by się podnieść, pojawia się 
światło. Światłem tym jest nie kto inny, 
jak sam Jezus Chrystus, właśnie On, 
ten który podnosi nas z każdego 
upadku, wyrywa z niewoli grzechu 
i daje nam nadzieję i miłość. Po tej 
liturgii przekonałam się, że nie ma 
takiej ciemności, której by Chrystus 
s w o i m  ś w i a t ł e m  n ie  p o k o n a ł .  
Wystarczy tylko zaufać jego wielkiej 
miłości do nas i uwierzyć, że On kocha 
każdego z nas, kocha nas takimi, jacy 
jesteśmy i nie pozwoli nam odejść ani 
zginąć, bo jego światło jest wieczne.

Wpatrując się w milczeniu 
najpierw w ciemność, a potem w ten 
maleńki płomień, który był światłem 
Chrystusa, zobaczyłam siebie, swoją 
grzeszność, małość i słabość. Ale 
nadzieją dla mnie i dla wszystkich jest 
Jezus Chrystus, ten, który daje światło 
na nasze życie. I Jego moc sprawi, że 
staniemy się silni i że to my staniemy 
się światłem dla innych, bo prawdziwy 
chrześcijanin taki właśnie powinien 
być.

Nie sposób nie wspomnieć 
również o Liturgii Soli. Tego dnia 
każdy z nas miał okazję poczuć jej 
smak, ale nie tylko smak. Przede 
wszystkim poczuliśmy, że to my 
jesteśmy solą ziemi. My jako chrześci
janie mamy zasalać innych i mamy 
sprawiać by ich życie nabierało smaku 
i sensu, a stanie się to dzięki naszym 
postawom , postaw om  praw dziw ie 
chrześcijańskim. Ważne jest, by inni 
widzieli w nas postawy Chrystusa i by

w naszym życiu wiara w Boga i w Jego 
wielkie miłosierdzie była na pierw
szym miejscu, a wówczas wszystko 
inne będzie dla nas wielką radością, 
ponieważ On, nasz Ojciec zatroszczy 
się o to.

Z wielka radością, ale też z 
żalem szlam z całą rodziną na wie
czorną Eucharystię w czwartek. Po
wodem radości była niezwykła uczta, 
na którą Jezus Chrystus zapraszał nas 
wszystkich, ale gdzieś na dnie w sercu 
pojawił się smutek, że to już ostatni 
dzień Renowacji Misji Świętych. Ale 
pomyślałam sobie, że nie ma się czym 
martwić, bo przecież w życiu zawsze 
jest tak, że gdy coś się kończy, to zaraz 
zaczyna się coś nowego, może nawet 
piękniejszego. Owszem, w sensie 
fizycznym Misje dobiegły końca, lecz 
w naszych sercach pozostawiły wielkie 
bogactwo Słowa Bożego i Ducha 
Świętego, który będzie umacniał naszą 
wiarę, pogłębiał nadzieję, i odnawiał w 
nas miłość do Boga i ludzi. Nadal 
Chrystus do nas mówi, do nas, którzy 
łakniemy i pragniemy Słowa Bożego. 
On przychodzi do każdego z nas 
poprzez codzienne wydarzenia na
szego życia. I chociaż Misje Święte 
będą dopiero za 9 lat, to tak naprawdę 
trwają one nadal i realizują się w 
naszym życiu.

Skończył się również Rok 
Jubileuszow y, który byl dla nas 
wszystkich rokiem łaski od Pana. 
I trzeba przyznać, że wielką łaską jest 
dla nas to, że na zakończenie tego 
Wielkiego Roku, mogliśmy się karmić 
w tak wielkiej obfitości Słowem 
Bożym, słowem, które daje życie 
wieczne. Nie wszyscy z tej łaski 
skorzystali, niektórzy szukali po prostu 
wymówki: praca, brak czasu, świą
teczne przygotowania a szkoda, bo 
przecież wciąż jeszcze tak mało czasu 
mamy dla Chrystusa, dla Tego, który 
po to, aby nas zbawić, umarł na krzyżu 
i zmartwychwstał.

Na zakończenie warto byłoby 
przypomnieć słowa Misjonarzy: „Nie 
gaście tego światła, które otrzyma
liście, nie traćcie smaku tej soli, ale 
idźcie i bądźcie światłem dla innych, 
zasalajcie ich, bo taka jest Wasza 
Misja”.

Bożena Wargin
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Na początku każdego 
Nowego Roku snujemy refleksje 
dotyczące mijającego „Starego 
Roku”, zastanawiamy się nad 
czasem, który minął bezpowrot
nie. Żywimy także nadzieję, że 
rok, który jest przed nami, stanie 
się tym decydującym w naszym 
życiu, tym najważniejszym, że 
spełni nasze pragnienia. Patrząc 
na odchodzący rok, widzimy 
nasze najskrytsze nadzieje, 
plany, radości i chwile smutne, 
to co było dobre i to co nam się 
nie udało.

Wszystko to już odeszło, 
nie powróci, chyba w naszych 
wspom nieniach. Czas leczy 
rany, daje zapomnienie. Nowy 
czas, nowe godziny wyznaczać 
znów będą żyjącym skryte przed 
nami dzieje ich życia.

Cóż to jest czas? Jest on 
psychoorganicznym wymiarem 
życia ludzkiego, który na skutek 
w s p ó ln o to w o śc i lu d z k ie j  
przyjmuje wymiar historyczny. 
Jest to nie tyle wymiar bycia (jak 
na przykład kamień), co wymiar 
eg zy sten c ji, czy li trw an ia  
ujmowanego przez myślenie 
człowieka i przeżywanego w 
innych dziedzinach jego du
chowości. Mówiąc prościej czas 
to dar od Boga, dar taki jak 
powietrze, woda, światło. Bar
dzo zastanawiające jest to, że 
każdy z nas ma swój czas dany 
od Pana Boga. Czas na nasz 
rozwój.

Bardzo wyraźnie na ten 
temat mówi Kohelet: „Wszystko 
ma swój czas, i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem. Jest czas rodzenia 
i czas umierania, czas sadzenia 
i czas wyrywania tego, co 
zasądzono, czas zabijania i czas 
leczenia, czas burzenia i czas 
budowania, czas płaczu i czas 
śmiechu, czas zawodzenia i czas

pląsów, czas rzucania kamieni 
i czas ich zbierania, czas piesz
czot cielesnych i czas wstrzy
mywania się od nich, czas 
szukania i czas tracenia, czas 
zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywa
nia, czas m ilczenia i czas 
mówienia, czas miłowania i czas 
nienawiści, czas wojny i czas 
pokoju”(Koh 3,1-8).

Wiedząc o tym, że mamy 
dar od Boga, powinniśmy go jak 
najlepiej wykorzystać. Stąd 
wykorzystanie czasu jest mier
nikiem sensowności życia. Nasz 
czas jest w naszym ręku i to 
możemy stw ierdzić z całą 
pew nością, w szystko więc 
zależy od tego, jak wykorzy
stamy czas ziemskiego piel
grzymowania do domu Ojca w 
niebie. Od dobrze wykorzysta
nego czasu zależy nie tylko 
nasze ziemskie szczęście, lecz 
przede wszystkim szczęście w 
niebie. Zastanówmy się przez 
chwilę czy będziemy mogli 
cieszyć się wiecznym ogląda
niem Boga?

Zatrzymajmy się jeszcze 
przy tekstach Pisma Świętego 
mówiących o czasie: „Człowiek 
zrodzony z niewiasty ma krótkie 
i bolesne życie, wyrasta i więd
nie jak kwiat, przemija jak cień 
chwilowy... Człowieka dni ilość 
zliczona, i liczba miesięcy u 
Ciebie, kres wyznaczyłeś im 
nieprzekraczalny (Hi 14,1-2.5). 
W innym miejscu Psalm 90 
poucza nas: „ ...K ończym y 
nasze lata jak westchnienie. 
Miarą naszych lat jest lat sie
demdziesiąt lub, gdy jesteśmy 
mocni, osiemdziesiąt; a więk
szość z nich to trud i marność: bo 
szybko mijają, my zaś odlatuje
my” (Ps 90,9-10).

O tym, jak bardzo szybko 
czas przemija pisał znów Hiob:

„Szybsze me dni niźli biegacz, 
uciekają, nie zaznawszy szczę
ścia, mkną jak łodzie z sitowia, 
gonią jak orzeł ofiarę” Hi 9,25- 
29).

Ksiądz Janusz Pasierb w 
swojej książce „Czas otwarty” 
tak charakteryzuje podejście 
dz isie jszego  człow ieka do 
problemu czasu: „Człowiek 
dzisiejszy coraz intensywniej 
przeżyw a czas. Jego oczy 
wlepione we wskazówki sekun
dników, stoperów, szybkościo
mierzy. Pochłonięci s ą tym 
wynalazcy, sportowcy, kon
struktorzy samolotów, samo
chodów i statków. Trwa wyścig 
z czasem. Kto będzie pierwszy 
na Wenus, na Marsie. Trwa 
wyścig we w szystkich dzi
edzinach, w sferze rozwoju ■ 
społecznego, techniki, medyc
yny dla ilu nieuleczalnie dziś 
chorych nie będzie jeszcze za 
późno? Urządza się Wyścig 
Pokoju i trwa wyścig zbrojeń. 
K to b ęd z ie  p ie rw s z y .. .? ” 
Oczywiście, chrześcijanin żyje 
w świecie i uczestniczy we 
wszystkich dziedzinach ż y c i a  
ale nie powinien poddawać się 
bez zastanowienia współcze
snemu pędowi, pogoni, nerwo
wości: Nasuwa się nam przy
słowie „Śpiesz się powoli”. Nie 
dajmy się wprowadzić w wir 
życia bez zastanowienia się, 
głębszej refleksji.

Ludzie często mówią: 
„Czas to pieniądz, czas to 
najlepszy lekarz, czas to życie”. 
Podobnie można powiedzieć: 
„Czas to możliwość wejścia do 
nieba, bo ceniąc czas, możemy 
zasłużyć na nie. Nawet nie trzeba 
być wielkim świętym, wystarczy 
dobrze pełnić wolę Boga w ’ 
naszym życiu.

Sw. Paweł w Liście do 
Efezjan pisze bardzo dobitnie:



Światło z  La Salette nr 1/2 (10/11) styczeń/luty 2001 7

„Baczcie więc pilnie, jak postę
pujecie, nie jako niemądrzy, ale 
jako  m ądrzy. W yzyskujcie 
chwilę sposobną, bo dni są złe. 
Nie bądźcie przeto nierozsądni, 
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest 
wolą Pana.” (Ef 5,15-16). Nawet 
wykonywanie najdrobniejszej 
czynności może mieć wymiar 
duchowy: „Przeto czy jecie, czy 
pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31).

Stąd wypływa nauka, że 
nie tylko modlitwami i postami 
można zdobyć zasługę u Boga, 
ale każda uczciwa praca, choćby 
czasem nie przynosiła wymier
nych efektów, może się podobać 
Stwórcy nieba i ziemi. Stracona 
więc będzie każda chwila, która 
nie została zagospodarowana 
według woli Bożej, niejako wy
kradziona Panu Bogu i bliźnie
mu.

Nasz codzienny stosunek 
do czasu wyrażają określenia z 
jego przemijaniem. Otóż czas 
„biegnie”, ”Czas ucieka”, bywa, 
że „wlecze się”, a niekiedy 
„przem yka’ niepostrzeżenie. 
Tak właśnie mówimy o naturze 
czasu. Gdyby nie upływ czasu, 
nic by się nie zmieniło, nic nie 
byłoby w ruchu, nic by się nie 
zaczynało i nie kończyło.

W idzim y jak iś  prze
dziwny porządek i ład w całej 
naturze, w otaczającym nas 
świecie, każdy przedmiot ma 
swoje przeznaczenie, wszystko 
obraca się wokół nas w harmo
nijnej zgodzie z naturą, wszystko 
ma swój początek i koniec. Tak 
też cel musi mieć w życiu 
człowiek. Winien on realizować 
w sobie poczucie odpowie
dzialności za życie, pielęgnować 
przyzwyczajenia do właściwego 
korzystania z czasu i mieć 
właściwy stosunek do pracy

i swoich zajęć. Nie da się tego od 
razu osiągnąć. Stąd też już w 
młodości trzeba przedsięwziąć 
większe plany życiowe, aby nie 
błąkać się w niepewności; 
można je, rzecz zrozumiała, z 
czasem zmieniać, gdy okażą się 
n ieaktualne, ale będą one 
przecież stanowić dobry punkt 
wyjścia. Już od tego czasu 
wyznaczyć sobie plan zajęć, 
program roczny, miesięczny, 
tygodniowy, dzienny. Należy 
przewidzieć kolejność załat
wiania różnych spraw, aby 
niczego nie zaniedbać i nie 
ulegać potem zagonieniu. Ma 
jednak ten plan być elastyczny, 
aby dopuścić przypadki nie
przewidziane, które nie powinny 
wytrącić człowieka z równo
wagi. Jeszcze może kilka uwag 
praktycznych dotyczących ukła
dania planu swoich zajęć. 
Powinno znaleźć się w nim 
miejsce nie tylko dla obo
wiązków zewnętrznych, jakże 
potrzebnych i nieodzownych w 
życiu osobistym i społecznym, 
ale i miejsce na modlitwę, 
rozrywkę, kontakt z przyrodą, 
towarzystwo ludzi, wystarczają
cy sen czy relaks. Na tym jeszcze 
nie koniec. Co jakiś czas po
winniśmy kontrolować te swoje 
czynności i oceniać czy nam się 
udały czy nie. Dzięki temu nasze 
życie nie będzie aż tak chaotyc
zne, w pośpiechu i ciągłym 
zagonieniu.

Mówiąc o czasie upły
wającym jak rzeka musimy mieć 
także na względzie naszą własną 
przyszłość, czyli wieczność, 
która nie zna godzin, miesięcy 
i lat. Czas życia na ziemi jest 
jakby potomstwem wiodącym 
do wieczności, po którym idąc, 
gromadzimy zasługi dobrych 
uczynków. Jak nie zasiane pole 
rodzi chwasty, tak i dusza

ludzka, nie wypełniona dobrymi 
intencjami i uczynkami, rodzi 
tylko rzeczy złe. Powinniśmy 
więc znaleźć sobie „przepis na 
życie” według słów S.M. Mag
daleny Ponichter:

„Kruchych ciasteczek, sosów, 
deserów znam tajemnicę 
gdyby tak jeszcze zdobyć naj
lepszy przepis n a ... życie.
Bo życie jest zagadką 
I kruche jak ciasteczka jak 
szczęście
Bo w życiu jak w sałatce 
Wszystkiego po trochu znaj
dziecie.
Jak torcik przekładany 
Przedziwne ma smaki i dni 
Skomplikowane i trudne „to danie”

Więc pytam o przepis jak żyć?
Choć życie jest zagadką

I kruche jak ciasteczka jest 
szczęście
Wszystkiego najlepszego 
Niech znajdzie się w życiu naj
więcej.
Uśmiechem przekładane niech 
będą twe szare dni 
Bo uśmiech to pewny, radosny, 
najzdrowszy
I prosty mój przepis Jak żyć”. 

Opracował: ks. Wacław Turoń
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Od kiedy sięgam  pam ięcią, 
zawsze chciałam  odwiedzić Rzym 
i chociaż w m ałym  zarysie piękną 
Z iem ię W łoską.

W spaniała okazja nadarzyła 
się w W ielkim  Roku Jubileuszow ym  
k ie d y  R e d a k c ja  P rz e w o d n ik a  
Katolickiego ogłosiła pielgrzym kę 
dla swoich czytelników. Poniew aż 
jestem  czytelniczką tego tygodnika, 
wysłałam swoje zgłoszenie. M iała to 
być druga pielgrzym ka w ciągu roku 
(pierwsza odbyła się w na przełom ie 
kw ietnia i m aja 2000 r.) w czasie 
W ielkiego Jubileuszu Zbaw ienia. 
Term in wyjazdu ustalono na 11 
października. W łaśnie w tym  dniu o 
godzinie 7.00 wszyscy uczestnicy 
p ie lg rz y m k i z e b ra l i  s ię  p rz y  
Seminarium Duchow nym  w Poz
naniu przy ulicy W ieżowej. Zgodnie 
z planem  po uczestnictw ie we M szy 
św. w katedrze poznańskiej, uda
liśm y się w podróż.

W ieczorem  tego sam ego 
dnia nocowaliśm y w Czechach, by 
nazajutrz pojawić się w K ahlenbergu 
koło W iednia, gdzie król Jan III 
Sobieski stoczył zw ycięską bitw ę z 
Turkami. Po M szy św. i m odlitw ie w 
m iejscow ym  kościele oraz obejrze
n iu  p an o ram y  s to lic y  A u s tr ii , 
czekała nas jeszcze w ielogodzinna 
podróż nad brzeg M orza A driatyc
kiego.

Trzeci dzień podróży miał 
za patronów świętych franciszkań
skich Antoniego i Franciszka. N aj
pierw  udaliśm y się do bazyliki św. 
Antoniego w Padwie, gdzie każdy 
mógł się pom odlić przy grobie tego

świętego. Po południu pojechaliśm y 
do Asyżu, by spotkać się w miejscu, 
gdzie żyli św. Franciszek i Św. 
Klara. W  bazylice uczestniczyliśm y 
we M szy św., k tórą odpraw iali 
polscy księża dla pielgrzym ów z 
Polski. Największe przeżycia były 
dopiero przed nami.

W  sobotę 14. Października 
zw iedzaliśm y Rzym. Rano o godz. 
9.00 dotarliśm y do M uzeów W aty
k a ń s k ic h , k tó ry c h  z w ie d z a n ie  
pochłonęło nam  około trzy godziny. 
Ogrom ne wrażenie w yw arła na mnie 
K aplica Sykstyńska, a także naj
większy rozm iarem  obraz w tym 
muzeum, nam alowany i podarowany 
przez Jana M atejkę, który przed
stawia Jana III Sobieskiego pod 
W ie d n ie m . P o d  w ie c z ó r  teg o  
samego dnia na Placu św. Piotra 
m iało miejsce jubileuszow e spotkan
ie rodzin. O jciec Święty przybył na 
to spotkanie w otwartym  sam oc
hodzie. Był piękny słoneczny dzień.

N astęp n eg o  d n ia  tj. 15 
października zaopatrzeni w karty 
wstępu na Plac Św. Piotra, w yruszy
liśmy na uroczystą M szę św. z okazji 
Ju b ileu szu  R odzin . D o R zym u 
zjechały się rodziny z całego świata, 
ale nie tylko rodziny. M ożna było 
spo tkać M eksykanów , B razy lij- 
czyków , C h iń czy k ó w  i J a p o ń 
czyków  oraz tłum y Europejczyków. 
Bardzo wielu pielgrzym ów  w yróż
niało się strojami folklorystycznym i 
np. Indianie w pióropuszach, Japon
ki w oryginalnych kimonach.

Na tej uroczystej M szy św. 
oprócz wspaniałej m odlitwy z O j

cem  Świętym  przeży
liśmy także prawdziwy 
d e s z c z  „ c h r z e s t  z 
nieba” . Lejący przez 
c a ł ą  E u c h a r y s t i ę  
d e s z c z  z m o c z y ł  
każdego do „suchej 
nitki” .Nie po-m ogły 
p łaszcze  i o k ry -c ia  
p r z e c iw d e s z c z o w e  
oraz parasole. Deszcz, 
a byl to prawdziwy 
„ p o to p ” , n ie  m óg ł 
spow odow ać abyśm y 
opuścili najważniejszy 
fragm ent całej p ie l

grzym ki. Tym  bar-dziej, że trud 
u c z e s tn ic tw a  w w ie lo języ czn e j 
liturgii został nagrodzony pozdrow 
ie n ia m i w y p o w ie d z ia n y m i na 
z a k o ń c z e n ie  M szy  św . p rz e z  
Papieża. Jan Paweł II pozdrawiając 
p rzy b y łe  p ie lg rzy m k i w ym ien ił 
tylko niektóre grupy, a wśród nich 
Rodzinę R adia M aryja oraz czyteln
ików  P rzew odnika K atolickiego. 
Radość nasza była przeogromna. 
N aw et trzym ane w rękach parasole 
nie stanowiły przeszkody w w yraż
eniu naszego aplauzu i szczęścia. 
Trud pielgrzym i został wynagrod
zony, ale to nie koniec w rażeń  
W róciw szy do hotelu d o w ie d z ia ł  
śmy się, że w poniedziałek tj. 16 
października,  dokładnie w rocznicę 
wyboru O jca Świętego na Stolicę 
Piotrową, odbędzie się nadzw yc
zajna aud ienc ja  dla w szystk ich  
pielgrzym ów -Polaków  przebyw ają
cych w Rzymie. Po M szy św. w 
Bazylice Św. Piotra, udaliśmy się do 
Auli Pawia VI, gdzie przybyło około 
9 tysięcy pielgrzym ów. W  imieniu 
przybyłych życzenia z okazji 22 
r o c z n ic y  w y b o ru  n a  S to l ic ę  
A postolską złożył Ojcu Świętemu 
biskup S tanisław  Stefanek prze
w o d n iczący  R ady ds. R odziny  
Episkopatu Polski. Dziękując za 
życzenia Jan Paweł II pozdrowił 
obecnych w ym ieniając ponow nie 
m .in. czy te ln ik ó w  P rzew odn ik a  
Katolickiego. Nasz entuzjazm  nie 
miał granic! W ielu z nas miało łzy w 
o czach . N a s tę p n ie  do P ap ieża  
podchodziły reprezentacje obecnych 
na audiencji grup. C zytelników  
przew odnika K atolickiego reprez
entow ała pani prof. W anda Błeńska 
lek. m ed., m isjonarka pracująca 
ponad 40 lat z trędowatym i w 
Afryce, a obecnie na emeryturze, 
państw o M ilew scy z córką - rodzina 
którą Jan Paweł II odwiedził podczas 
w ypoczynku nad jeziorem  W igry w 
roku 1999 w trakcie pielgrzymki do 
O jczyzny, a także ks. dr Jacek 
Stępczak, nasz wspaniały redaktor 
Przew odnika Katolickiego. Nasze 
serca były pełne radości. c.d.n.

U czestn iczka p ie lgrzym ki
Uczestnicy Pielgrzymki po audiencji u Ojca Świętego. 

Na pierwszym planie ks. Jacek Stępczak - Naczelny 
redaktor Przewodnika Katolickiego
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XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
18- 25 lutego Trzciance

NIEDZIELA, 18 lutego 2001 r.
Na Mszach św. postać ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżą'Panie Iwona Czarcińska i Anna 

Sułkowska z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Warszawy
8.00, 9.30, 12.30 Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
8.00, 9.30, 12.30 Kaplica p.w. Matki Bożej Saletyńskiej

Na Mszach św. gra i śpiewa Piotr Pawlicki z Kamienia Krajeńskiego, laureat konkursów 
studenckich i religijnych

9.30 Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
11.00 Kaplica p.w. Matki Bożej Saletyńskiej
16.45 Spotkanie z Paniami Iwoną Czarcińską i Anną Sułkowską (kawiarenka PROMYK)
18.45 Koncert „O lataniu” Piotra Pawlickiego (Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela)

PONIEDZIAŁEK, 19 lutego 2001 r.
* ... spotkania w szkołach średnich z Paniami Iwoną Czarcińską i Anną Sułkowską...

WTOREK, 20 lutego 2001 r.
16.30 Film video”50 lat cierni i róż” o Ojcu Pio (parafia p.w. św. Matki Bożej Saletyńskiej)

ŚRODA, 21 lutego 2001 r.
Nowa Wieś - Katolicka Świetlica dla dzieci i młodzieży

17.00 Film video dla dzieci „Święty uśmiechnięty Arka Noego”
19.00 Film video „50 lat cierni i róż” o Ojcu Pio
16.00 Spotkanie z poezją ks. Henryka Romanika z Koszalina (Biblioteka Publiczna, ul.Sikorskiego)
18.00 Msza św. z homilią ks. Henryka Romanika (Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela)
18.45 1000 lat Biskupstwa Kołobrzeskiego spotkanie z ks. Romanikiem (kawiarenka PROMYK) '

CZWARTEK, 22 lutego 2001 r.
15.00 Film video dla dzieci „Święty uśmiechnięty Arka Noego” (hall Domu Katechetycznego)
16.45 Film video „50 lat cierni i róż” o Ojcu Pio (hall Domu Katechetycznego)
18.30 Koncert „Pan jest Pasterzem moim” Scholi Młodzieżowej (Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela)

PIĄTEK, 23 lutego 2001 r.
10.00. 12.00 „Prymas. Trzy lata z Tysiąca” film fabularny o internowaniu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
16.00 . 18.00 (kino w Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Słowackiego)
SOBOTA, 24 lutego 2001 r.

11.00 -Film video dla dzieci "Święty uśmiechnięty Arka Noego” (parafia p.w. MB Saletyńskiej)
18.30 „Wieczór z Maryją, Matką Pięknej Miłości” modlitwa, śpiew i poezja w wykonaniu 

Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej (Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela)
NIEDZIELA, 25 lutego 2001 r.

Na Mszy św. gra i śpiewa Schola Młodzieżowa
9.30 Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

11.00 Kaplica p.w. Matki Bożej Saletyńskiej
12.30 Msza św. z homilią ks. Biskupa Tadeusza Werno z udziałem Scholi Młodzieżowej (Kościół

p.w. św. Jana Chrzciciela)
15.00 Spotkanie ks. Biskupa z Twórcami prac artystycznych zgłoszonych na Konkurs Twórczości 

Artystycznej o Motywach Religijnych (hall Domu Katechetycznego)
17.00 Spotkanie ks. Biskupa z Nauczycielami i Wychowawcami (hall Domu Katechetycznego)

♦ Wystawa prac artystycznych zgłoszonych Otwarte w Domu Katechetycznym
na Konkurs Twórczości Artystycznej o Niedziele 9.00 - 19.00
Motywach Religijnych Poniedziałek - piątek 16.30 - 19.00

♦ Wystawa "Życie i działalność ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego"

Sobota 9.00 - 12.00 i 16.30 - 19.00

♦ Promocja książek: ks. Henryka Romanika, W ystawa książek Kard. Stefana Wyszyńskiego
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i o ks. Kardynale Biblioteka Publiczna:
i o ks. Kardynale niedziela (18.02) 9.00 - 14.00

♦ Biblioteka i Księgarnia Parafialna poniedziałek - sobota 12.00 - 18.00

Sponsorzy: LUBMOR Sp. z o.o. * Piekarnia WEMAR * Urząd Miasta i Gminy * Wydawnictwo W.A.B. Warszawa
Zakład Rzeźnicko -Wędliniarski Irena i Zbigniew Paszko * „Złoty Róg” Danuta Czupak
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O zgubionej bransolecie
Opowiadają, że rabin Samuel przybył do Rzymu 

akurat w tym dniu, kiedy cesarzowa zgubiła 
złotą bransoletę. Rabin przypadkowo znalazł 
ową cenną zgubę. Herold zaś jeszcze tego 
samego dnia wyruszył z obwieszczeniem:

- Kto odda bransoletę w ciągu 30 dni, otrzyma
nagrodę; jeżeli jednak znajdzie się ją u kogoś 
po 30 dniach, zapłaci za to głową.
Rabin nie oddał bransolety w wyznaczonym 
terminie. Uczynił to dopiero, gdy minęło 30 
dni. Cesarzowa zaczęła go wtedy wypytywać:

- Nie było cię w tym czasie w królestwie?
- Owszem, byłem, - odpowiedział Żyd.
- Nie słyszałeś ogłoszenia herolda?
- Owszem, słyszałem.
- A coś słyszał? chciała wiedzieć cesarzowa.

Samuel powiedział jej dokładnie treść 
obwieszczenia.

- Dlaczego w takim razie nie przyniosłeś
bransolety w ciągu 30 dni?

- Dlatego, abyś nie myślała, że zrobiłem to ze
strachu przed tobą. Przyniosłem te bransoletę, 
bo boje się Boga wyjaśnił bogobojny Żyd.

Warto przeczytać
Powracający do zdrowia Jan Paweł II napisał 
takie oto słowa, które odczytano na pogrzebie 
kardynała Stefana Wyszyńskiego; „Szczególnym 
p rzedm io tem  m ed yta c ji uczyńcie  p o sta ć  
niezapomnianego Prymasa..., Jego osobę, Jego 
naukę, Jego rolę w jakże trudnym^okresie naszej 
historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem waszej 
medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, 
dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na 
którym On, kardynał Stefan, prymas Polski, dobry 
Pasterz wycisnął trwałe, niezatarte piętno 
Tak pisze w zakończeniu do swojej książki ks. 
Roman Sławeński.
Książka ta, to piętnastodniowe rekolekcje z 
Kardynałem Wyszyńskim. Jest niewielkiego 
formatu, dlatego zasługuje na to, aby w 
zabieganym świecie znaleźć choćby chwilę w 
ciągu każdego z piętnastu dni i za sprawą 
rozmyślań Prymasa nabrać sil na drogę w Trzecie 
Tysiąclecie.
Ks. Roman Sławeński,

Rekolekcje z...
Kardynał Stefan 
Wyszyński,

Wydawnictwo M,
Kraków 2001

Kazimierz Wojtowicz, Notki, Wrocław 1988, Książka do nabycia w Księgarni Parafialnej.

Z teki młodego ewangelizatora
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem 
Chcę być bowiem wiernym dzieckiem.
Nie lękam się bo On przychodzi z pomocą 
I obdarzy mnie cudowną mocą.
Podaje mi swoją dłoń
Bowiem ja modlę się doń
Bóg chce mi pomóc ponieważ mnie kocha
I wiem, że każdej mej prośby wysłucha.
Uznałem swą grzeszność przed Jezusem
Chrystusem
Teraz już bać się niczego nie muszę.
Zabrał me lęki, zmiażdżył mój gniew 
Dał mi pokój, nadzieję, swą krew.
Spotkam osobiście Jezusa 
dzięki mej wierze i nadziei 
Oraz dzięki mszom o niedzieli.
Bóg bierze mój grzech na siebie 
I zniszczy go w niebie.
Przyjąłem Go przy chrzcie świętym 
I pragnę być Jego sługą wiecznym.

Warto wiedzieć...
że Encyklika jest to pismo skierowane do 

biskupów i wiernych całego świata. Stanowi 
najbardziej znaną formę pisma papieskiego. Od 
czasów papieża Jana XXIII niektóre encykliki 
kierowane są do wszystkich ludzi dobrej woli. 
Encyklika “Pacem in terris” była nawet 
przedmiotem studium w ramach prac ONZ. Jan 
Paweł II napisał do tej pory kilkanaście encyklik.
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Rok Prymasowski zaznaczony został w naszym 
mieście przez wystawę, którą zorganizował i 
zaprezentował poprzez swoją prelekcję ks. 
Wacław Turoń. Przez dwa tygodnie wystawę 
obejmującą 32 plansze można było oglądać w 
Szkole podstawowej nr 2 oraz w Gimnazjum nr 2 
przy ulicy Chopina. Wystawę zwiedziło ok. 1000 
osób, w tym również grupy uczniów ze Szkoły

Podstawowej nr 3, które przyprowadziła s. 
Grażyna.
Ekspozycja wystawy miała miejsce również w 
Zespole Szkół Samochodowych oraz w Szkole 
Podstawowej w Białej. Podczas Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej w Trzciance można ją obejrzeć w 
kawiarence „Promyk” w Domu Katechetycznym.

12 lutego minęła pierwsza rocznica powstania 
Katolickiej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 
Nowej Wsi. Placówka ta okazała się bardzo 
potrzebna i w życie tych, którzy z niej korzystają 

wnosi wiele dobra.
Raz w miesiącu zapraszany jest specjalny gość. Na 
kilku ostatn ich spotkaniach m ożna było 
porozmawiać z byłym kierownikiem szkoły w 
latach 1966-69 panem Janem Rutkowskim, z 
kolejarzem oraz z panem Arturem Starostą, który 
u boku takich sław, jak Izabella Scorupco,

Z b ign iew  Z am achow sk i, czy K rzy sz to f 
Kowalewski zagrał w filmie „Ogniem i mieczem”. 
Wszyscy, którzy zdecydowali się uczestniczyć w 
tych  sp o tk an iac h  p rz e ż y li w ie le  nie 
zapomnianych chwil i z ogromną ciekawością 
czekają na kolejne spotkania.
Przez całe ferie zimowe odbywały się zajęcia. 
Wśród wielu atrakcji było również ognisko, przy 
którym pieczono kiełbaski.
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Aby najmilej spędzić ferie, 
odpocząć itp. dobrze jest wyje
chać. Gdzieś daleko, w towar
zystwie przyjaciół i znajomych. 
M łodzież z naszej parafii 
czynnie biorąca udział w jej 
życiu, wyjechała na wczasoreko- 
l e k c j e  d o  M r ą g o w a .  
Czterdziestoosobowa grupa z ks. 
Krzysztofem i ks. Leszkiem na 
czele opuściła 26.1. Trzciankę. 
Program tego wyjazdu przewid
ywał typowe dni rekolekcyjne 
oraz zwiedzanie. Już 26.1. po 
drodze do Mrągowa mieliśmy 
okazję dowiedzieć się trochę o 
jego historii: jak powstało, a 
także jak funkcjonuje dzisiaj. 
Nawet troje z nas wraz z księżmi 
miało okazję siedzieć w głów
nym studio i na żywo wypow
iadać się na temat naszej parafii, 
a szczególnie grup działających 
przy niej. Także, można powie
dzieć, że Trzcianka zaistniała w 
Polsce, jak i w niektórych 
częściach świata, gdzie Radio 
Maryja dociera i ma swoich 
słuchaczy. Następnie pojechali
śmy do Nidzicy - rodzinnej 
parafii księdza Krzysztofa, gdzie 
sprawowaliśmy Eucharystię, a 
stamtąd prosto do Mrągowa. 
Spaliśmy w Szkole Nowej 
Ewangelizacji u księdza Jana. 
W pierwszy dzień pobytu tzn. w 
niedzielę po Mszy św. i pysznym 
obiedzie, wybraliśmy się na 
spacer po okolicy trwający trzy 
godziny. Tak naprawdę to 
zrob iliśm y  w cale n iem ało  
kilometrów i gdyby nie to, że 
zrobiło się ciemno, wędrowali
byśmy dalej po nieznanym. 
Kolejne dni, to był piękny czas 
modlitwy i skupienia przeplata
jący się z rekreacją i wyjazdami. 
Każdego dnia na spotkaniu z 
Pismem Świętym mieliśmy inny 
temat np. „Święty Piotr i Paweł”, 
„Jezus” czy „Wyprowadzenie z

E g ip tu ” . O czy w iśc ie , nie 
zabrakło też codziennej Mszy 
św. Popołudniami przeważnie 
wyjeżdżaliśmy lub wychodzili
śm y do P ark u  Z w ie rz ą t. 
Zobaczyliśmy tam m.in. żubra, 
rysie, różne rasy psów, wilki, 
jelenie, sowy. Ten park zwiedza 
się inaczej niż wszystkie inne, 
część zwierząt bardziej oswojo
nych swobodnie biega, a między 
nimi mogą przechodzić zwie
dzający. Będąc w okolicach 
Mrągowa wstąpiliśmy również 
do Świętej Lipki, niestety nie 
usłyszeliśmy pięknego brzmie
nia tamtejszych organów ze 
względu na złe samopoczucie 
organisty. Ale nic straconego, po 
prostu pojedziemy tam jeszcze 
raz. W innym dniu znowu 
zwiedzaliśmy kwaterę Hitlera - 
Wilczy Szaniec - pozostałości 
be to n o w y ch  b u nkrów , do 
których nie można było wchodz
ić, ponieważ groziło to zawaleni
em. Takie wyjazdy, to nie tylko 
rozrywka.

W zależności od tematu na jaki 
rozm aw ialiśm y w ieczorem , 
oglądaliśmy odpowiedni film.
Jak to na wyjazdach bywa, nie 
odbyło się bez nieporozumień 
i kłótni, ale nic dziwnego, bo 
tam, gdzie dzieją się dzieła Boże, 
zły duch nie śpi. Całość wcza- 
sorekolekcji uwieńczyliśm y 
dyskoteką w ostatnią noc, a po 
śniadaniu wyjechaliśm y do 
domu. Po drodze mieliśmy Mszę 
św. w Olsztynie oraz obejrzeli
śmy seans w o lsz ty ń sk im  
planetarium. Mimo zmęczenia 
byliśmy w dobrych humorach 
i pewnie większość z nas miała 
ochotę jeszcze tam zostać. Ale 
chociaż 6 dni oderwania się od 
codzienności pozwala zregen
erować siły. W imieniu uczest
ników serdecznie dziękuję 
księdzu Krzysztofowi i księdzu 
Leszkowi za opiekę, dobre 
słowo i otwartość, oraz księdzu 
Janowi za to, że nas tak wspa
niale ugościł.

Uczestnik wyjazdu

Ferie z Jezusem
Razem z moimi koleżankami 
wyjechałam na rekolekcje do 
Szam otuł. Tu słuchałyśm y 
katechez, uczestniczyłyśmy w 
Eucharystii, spotykałyśmy się w 
grupach, aby rozważać słowo 
Boże. Tematem rekolekcji był

sakram ent pokuty, dlatego 
w a ż n y m  m o m e n t e m  była  
s p o w i e d ź ,  d o  k t ó r e j  
p r z y g o t o w y w a ł y ś m y  się 
poprzez rachunek sumienia. 
Cieszę się, że mogłam być na 
tych rekolekcjach oraz bardziej 
poznać Jezusa i Jego Słowo.

Kinga, kl. V

14
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Drogie dzieci!

Skończył się czas ferii. Mamy nadzieję, że z radością wróciłyście do szkoły. Życzymy Wam samych 
dobrych dni i szóstek w nowym semestrze. Pamiętajcie, ze Jezus prowadzi Was i czeka na każdą chwilę, 
którą Jemu ofiarujecie.
A jak spędziliście ferie? Posłuchajcie Waszych koleżanek!

Ferie w  Pakości
22 stycznia o godz 8.00 grupa dzieci, które 
należą do scholki dziecięcej i Żyw ego 

Różańca, wyjechały autobusem na wycieczkę 
do Gniezna pod opieką sióstr Beaty i Barbary. 
Najpierw pojechaliśmy do Piły, gdzie 
oglądaliśmy ruchomą stajenkę, ołtarz oraz 

figurkę Maryi. Z  Piły pojechaliśmy do 
miejscowości Pakość, gdzie zwiedzaliśm y 
kościół o.o. Franciszkanów i Kalwarię 
Pakoską oraz znajdujący się tam cmentarz. 
Z  Pakości wyruszyliśmy do celu naszej 
podróży - G niezna. W  G nieźn ie  
zatrzymaliśmy się w Domu Rekolekcyjno- 
Turystycznym. Opiekę nad naszą grupą objął 
ks. Alojzy. Przydzielono nam pokoje, Po 
obiedzie zwiedziliśmy Gniezno i katedrę. O 

godzinie 18.00 poszliśmy na M szę św. Potem 
była kolacja i  wieczorna modfitwa. Następnie 
zebraliśmy się w  auli, gdzie przy stajence 
wspólnie z ks. Alojzym śpiewaliśmy kolędy, 

po czym p oszliśmy spać. W e W torek 
wstaliśmy o godz. 7.45 i  wzięliśmy udział we 
M szy sw. Potem mieliśmy czas wolny na

spakowanie się, a następnie zwiedziliśmy 
Muzeum Archidiecezjalne i kościół o.o. 
Franciszkanów. Po obiedzie e restauracji 
(pyszna p izza ) wsiedliśmy do autobusu i  
ruszyliśmy w drogę powrotną do Trzcianki. 
Przywieźliśmy do domu dużo wspomnień, 
obraz now o poznanych m iejsc i ludzi. 
Podczas całej w ycieczki św ietnie się 
bawiliśmy, śpiewając dużo kolęd i pieśni, 
czasami tylko dając się we znaki naszym 
kochanym opiekunom.

Michalina i Celina



/ . Błogosławiony Czesław urodził się 
w 1175 r. w Kamieńcu Opolskim.
Był kuzynem  Św. Jacka. Razem z  nim 
przygotowywali się do kapłaństwa.

3. Czesław ju ż  ja ko  dominikanin przybył do 
polski i założył klasztor we Wrocławiu.
Tu troskliwie pielęgnował chorych, dbał o ubogich.

2. Chłopcy studiowali we Włoszech.
Tu poznali św. Dominika. Od niego 
nauczyli się modlitwy różańcowej. 
Postanowili wstąpić do zakonu dominikanów.

4. Odbywał podróże misyjne do Niemiec. 
Prus i na Pomorze. Bronił krzywdzonej przez 
wojsko ludności. Żołnierzy uczył różaitca 
i głosił im Słowo Boże.

5. W 1241 r. Najechali na Polskę Tatarzy 
Błogosławiony Czesław ukląkł z braćmi na 
wałach Wrocławia i zaczął się modlić. Wtem 
nad głową zakonnika ukazała się ognista kula. 
Rosła wciąt aż się rozprysła na niezliczone pociski, 
które raziły Tatarów i zmusiły ich do ucieczki.

6. Bł. Czesław zmarł w 1241 r., ale i po śmierci 
czuwa nad ruimi.

Kochane dzieci!
•

Redakcja gazety parafialnej zaprasza Was do 
wzięcia udziału w konkursie, który właśnie 
ogłaszamy. Przygotujcie projekt okładki 
gazety na okres Wielkiego Postu i Świąt 
W ielkanocnych. Najlepsze prace zostaną 
umieszczone na pierwszej stronie „Światła z 
La Salette” i w „Światełku” oraz nagrodzone. 
Termin składania prac związanych z Wielkim 
Postem upłynie w pierwszą niedzielę marca 
zaś prac związanych ze świętami, w pierwszą 
niedzielę kwietnia. Prace prosimy przynosić 
do Biblioteki Parafialnej bądź do katechetów. 
Zapraszamy!

Odpowiedz na pytania. Rozwiązania przynieś w 
niedzielę 18.11. na Mszę św. O godz. 11.00.
1. Ile dni Pan Jezus pościł na pustyni?
2. Ile lat miał Jezus, gdy rozmawiał z uczonymi w świątyni?
3. Jaki zawód miał św. Piotr przed powołaniem go na Apostoła? 
4. Kto był najbardziej umiłowanym apostołem Pana Jezusa?


