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Parafia okiem proboszcza

Ta parafia jest

zupe³nie inna ni¿

te, które zna³em

dotychczas.

Zrozumia³em,

¿e ka¿da parafia

jest wyj¹tkowa.

Wywiad z ks. Kazimierzem Przybycie-

niem MS, proboszczem parafii

œw. Jana Chrzciciela w Trzciance

Anna Jóźwik: Co najbardziej utkwiło w pa−
mięci Księdza z czasów pierwszego pobytu w
trzcianeckiej parafii?

ks. Kazimierz Przybycień: Trzcianecka parafia
była moją pierwszą placówką. Po raz pierwszy
przeżyłem cały rok liturgiczny jako kapłan i to
zapamiętałem bardzo dobrze. Porównywałem
Trzciankę do swojej rodzinnej parafii. Ta parafia
jest zupełnie inna niż te, które znałem dotych−
czas. Zrozumiałem, że każda pa−
rafia jest wyjątkowa. Każde miej−
sce jest inne; każde ma swoją
konkretną sytuację, a na ludzi
należy patrzeć z perspektywy miej−
sca, w którym żyją. Tu nauczyłem
się inaczej patrzeć na ludzi.

A. J.: W czasie nieobecności
Księdza w Trzciance dokonało się
w naszym kraju wiele zmian
ustrojowych, społecznych i eko−
nomicznych. Jak one wpłynęły na
naszą parafialną wspólnotę?

ks. K. P.: W Trzciance początkowo byłem od
1987 do 1988 r. Pierwsze przemiany społeczno−
polityczne zastały mnie na południu Polski. Pa−
trząc na trzcianecką parafię z perspektywy czasu,
zauważam, że nic nie zmieniło się w sposobie
wyznawania wiary. Ludzie są nadal otwarci i przy−
chylni Kościołowi. Zmiana sytuacji ekonomicznej
przyczyniła się do tego, że parafianie oczekują kon−
kretnego, terminowego i zgodnego z celem wy−
datku funduszy uzyskanych przez parafię na pod−
stawie składanych ofiar. Parafia jest miejscem
spotkań ludzi zaangażowanych społecznie, ale na−
stąpił samoistny proces „oczyszczenia” osób gro−
madzących się przy Kościele. To korzystny pro−
ces. Wcześniej szukali tu schronienia różni ludzie
niezadowoleni z ówczesnej sytuacji. Okazało się,
że niektórzy z nich nie tylko są nieprzychylni Ko−

ściołowi, ale wręcz wrogo nastawieni wobec nie−
go. Teraz pozostali przy parafii ludzie żywo zaan−
gażowani i w sprawy wiary, i w sprawy społeczne.
Zmiany polityczne natomiast wpłynęły na lepszą
współpracę parafii z władzami lokalnymi.

A. J.: Czy w naszej parafii występuje „kry−
zys” wiary?

ks. K. P.: „Kryzys” wiary zawsze był i będzie.
Każdy chrześcijanin przeżywa taki kryzys przynaj−
mniej raz w swoim życiu i to jest całkiem natural−
ne, potrzebne do rozwoju duchowego. Kwestią
problemową pozostaje to, co po takim kryzysie
nastąpi. Jeśli człowiek naprawdę szuka odpowie−

dzi na swoje pytania i wątpliwości,
to kryzys może umocnić jego wia−
rę i przynieść dobre owoce. Jeśli
jednak tylko oskarża i szuka win−
nych, to to może doprowadzić do
oddalenia od Boga i od Kościoła.
Kryzys wiary często jest walką czło−
wieka z sumieniem, która wynika
z rozdźwięku między jego życiowy−
mi wyborami i podejmowanymi de−
cyzjami a zasadami wiary. Taka
dysharmonia niszczy człowieka.

Kryzys wiary ma też wymiar spo−
łeczny. Indywidualne kryzysy wiary

łączą się często z jego sytuacją rodzinną i spo−
łeczną. Szczególnie trudne jest to w przypadku
przekazu wiary w rodzinie. Jeśli rodzice żyją z dala
od Boga, to konsekwencją takiego stanu będzie
życie religijne ich dzieci. Jeśli ktoś przeżywający
kryzys wiary, zwraca się o pomoc do kapłanów
naszej parafii, to zawsze może liczyć na wsparcie
i pomoc. Okazją do rozmów na tematy wiary jest
np. coroczna wizyta duszpasterska. Coraz częściej
drzwi domów podczas kolędy są zamknięte.

A. J.: Na czym polega obecna posługa Księdza
w roli proboszcza?

ks. K. P.: Po raz drugi pełnię posługę probosz−
cza. Pierwszy raz byłem proboszczem w Kuźnicy
Czarnkowskiej. Teraz jestem proboszczem w
Trzciance. Posługa proboszcza różni się między

pracą w mniejszej i większej
parafii. W Kuźnicy parafia liczy−
ła 2 tys. wiernych. W Trzciance
mamy 14 tys. osób. W przypad−
ku mniejszej ilości parafian
dużo łatwiej jest ich poznać.

W sytuacji naszej parafii
obowiązki rozkładają się na
całą wspólnotę zakonną. Od−
powiedzialność kapłańska jest
taka sama, ale na barkach pro−
boszcza spoczywa więcej pro−
blemów. Dotyczy to głównie
spraw prawa kanonicznego,
które dotyczą podejmowania
trudnych, a nawet bolesnych
dla wiernych decyzji. Jest to jed−
nak konieczne. Indywidualne
podejście do każdego człowie−
ka i rozstrzyganie jego proble−
mów związanych z życiem sa−
kramentalnym jest istotne, ale
fundament wielu decyzji stano−
wi prawo kanoniczne. Nie dzie−
lę jednak swoich obowiązków
na bardziej i mniej lubiane. Po
24 latach kapłaństwa mam
szerokie doświadczenie pracy
kapłańskiej.

A. J.: Jakie są Księdza pasje
i zainteresowania?

ks. K. P.: Nie mam pasji, na−
wet podróżniczej. Jestem doma−
torem. Dla mnie najlepszą formą
odpoczynku jest dzień w samot−
ności bez dzwonków i telefonów.
Rzadko też składam wizyty. Je−
śli książka, to przygodowa; jeżeli muzyka, to łagod−
na, refleksyjna i kojąca. Majsterkowanie i – tak
zwane „męskie zajęcia” – opanowałem dobrze
w sferze nadzorczej.

A. J.: Jako gospodarz parafii czuwa Ksiądz nad
jej rozwojem. Co obecnie należy do najpilniejszych
potrzeb parafii?

ks. K. P.: Za rzecz najpilniejszą uważam remont
ławek w kościele. Najpierw chcę uregulować spra−
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wy zadłużenia kredytowego, które jest wynikiem
termomodernizacji, która została już przeprowadzo−
na. Parafianie muszą „odpocząć” od zbiórek na
wydatki parafialne. Są granice finansowe, których
nie należy przekraczać.

Jeśli chodzi o potrzeby duchowe, to chciałbym,
aby istniejące grupy parafialne wzbogaciły się
o nowych, szczególnie młodych, członków.

Rozmowê przeprowadzi³a Anna JóŸwik
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Rekolekcje dla dorosłych i dzieci tradycyjnie
już rozpoczęły się na początku okresu Wielkiego
Postu. Od soboty do środy, w dniach 12–17
marca br., nauki głosił ks. Mariusz Czachor MS.
Od 23 marca swoje rekolekcje przeżywała mło−
dzież z trzcianeckich szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszych trzech dniach kwietnia Katolic−
ka Szkoła Podstawowa, za sprawą pani Ewy Za−
krzewskiej, gościła uczestników kursu zastępo−
wych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ko−
mendantką zgrupowania była przewodniczka Do−
rota Pietrzyk ps. „Bogna”, posiadająca stopień
wędrowniczki. Kurs zgromadził około 30 dziew−
cząt z Trzcianki, Poznania i Wysokiej.

2 kwietnia br. obchodziliśmy kolejną, 6. rocz−
nicę śmierci naszego wielkiego rodaka, papie−
ża Jana Pawła II. Dziękowaliśmy Bogu za jego
życie, modląc się, składając znicze i kwiaty pod
trzcianeckim pomnikiem Ojca Świętego.

W piątek 15 kwietnia br. przed Niedzielą Pal−
mową tradycyjnie odbyła się ulicami naszego
miasta parafialna droga krzyżowa, która zgro−
madziła wielu wiernych, a jej trasa połączyła
nasze dwie, trzcianeckie parafie – pw. Matki
Bożej Saletyńskiej i pw. św. Jana Chrzciciela.

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarze−
nie roku liturgicznego. Od czwartkowego wieczoru
zagłębialiśmy się w tajemnice naszego zbawienia.
Przez modlitwę wspólnotową oraz indywidualną,
adorację Najświętszego Sakramentu weszliśmy w
radość Wielkiej Nocy, przechodząc ze śmierci do
życia wraz z naszym Zbawicielem, Jezusem Chry−
stusem. Procesja wokół placu Pocztowego obwie−
ściła mieszkańcom Trzcianki Radosną Nowinę.

Od czwartku 28 kwietnia br. do soboty 30 kwiet−
nia br. przygotowywaliśmy się podczas wieczornych
spotkań modlitewnych połączonych z pokazem mul−
timedialnym na beatyfikację Jana Pawła II, przypo−
minając sobie jego nauczanie. W kościele odbyło
się czuwanie modlitewne, a uczniowie Zespołu Szkół
Katolickich pod kierunkiem polonistki Krystyny Ka−
dow zaprezentowali refleksyjne przedstawienie od−
noszące się do nauczania Ojca Świętego.

Piotr Starosta
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Wspólnota Domowego Kościoła spotyka się
4 razy w roku w ramach Dnia Wspólnoty, orga−
nizowanym w parafiach okręgu trzcianeckiego.
W skład grup wchodzi od 4 do 7 małżeństw.
Dzień Wspólnoty umożliwia małżeństwom po−
znanie się i ubogacenie wiarą. 13 marca 2011 r.
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
odbył się kolejny wielkopostny Dzień Wspólno−
ty dla rejonu Piły i Trzcianki. Tematem spotka−
nia był Dom Słowa – Kościół. Następnie była
konferencja ks. Grzegorza Szczygła MS na te−
mat roli Słowa Bożego we wspólnocie. Potem
nadszedł czas na spotkanie w grupach, mszę
św. i agape. Droga budowania duchowości mał−
żeńskiej – oparta na doświadczeniu międzyna−
rodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes
Notre−Dame oraz charyzmacie Ruchu Światło−
Życie – pozwala pogłębić relację z Panem Bo−
giem, a co za tym idzie – umocnić jedność
i miłość.

Beata i Jaros³aw Wichrowie
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Jak widaæ,

„Daj spokój”

udowadnia,

¿e muzyka, nawet

rockowa, jest

doskona³¹ form¹

modlitwy, której

ka¿dy gdzieœ

poszukuje...

Rekolekcje dla młodzie−
ży zazwyczaj w naszej para−
fii prowadzone były przez
księży, ale w tym roku za−
witało trzech świeckich re−
kolekcjonistów z Krakowa.
Pojawili się w Trzciance:
Agnieszka Pers – dzienni−
karka i menedżerka zespo−
łu „Daj spokój”, Piotr Dzie−
wulski ps. Czopas – gita−
rzysta zespołu, oraz Doro−
ta Abdelmoula – tłumaczka języka francuskiego.
Tych trojga sympatycznych i młodych ludzi dzieliło
się z młodzieżą swoimi przeżyciami, które miały
pomóc w refleksji związanej z Wielkim Postem, a
przede wszystkim w przemyśleniach nad własną
wiarą i życiem. Jak można było zaobserwować,
postarali się o to, by każda godzina dziennie na−
uki nie była tylko czystym „zaliczeniem rekolek−
cji”, gdyż np. organizowali wieczorną modlitwę.
Zazwyczaj nie było tak podczas dotychczasowych
szkolnych rekolekcji.

A oto kilka słów młodzieży uczestniczącej w
działaniach wzmacniających wiarę:

„Po rekolekcjach zaczęłam dostrzegać, że na
wszystko inne znajduję czas, a niewielką część
znajduję tylko dla Boga, a zrozumiałam to dzięki
świadectwu dziennikarki, która opowiadała, że
miała dużo czasu na imprezy, pracę wykonywała
w domu, o wszystkim myślała, ale nie o Bogu i
właśnie to dało mi dużo do myślenia, jak mało
czasu poświęcam Jemu.”

„Tegoroczne rekolekcje były dla mnie cieka−
we, inne niż wszystkie. Były bardzo interesujące
osoby. Przekaz był może troszkę »dziecinny«, ale
za to bardzo czytelny i fajny.”

„Msza św., która została odprawiona ostat−
niego dnia, przypadła mi do gustu. Miała mi−
styczny klimat, który bardzo mi odpowiada. Mimo
formy rekolekcji, która do mnie nie trafiła, była
to chwila, w której można było zwolnić rozszala−
łe tempo szkolne i skupić się na modlitwie.”

DAJ SPOKÓJ:
Jedna z dróg krzyżowych

została przeprowadzona
przez rockowy zespół „Daj
spokój”, w którym wokali−
stami i gitarzystami są
ksiądz Grzegorz Szczygieł
MS oraz Piotr Dziewulski.
Na gitarze basowej gra
Marcin Szczurek, a za per−
kusją zasiadają Piotr Gru−
dzień i Bartłomiej Kuraś.

Nietypowa droga krzyżowa dla trzcianeckich
mieszkańców była nowością, która – jak można
było zobaczyć – zainteresowała ludzi, ponieważ
było ich więcej na nabożeństwie niż zazwyczaj.
Zespołowi nie jest obca gra na drogach krzyżo−
wych, gdyż mają już za sobą występy np. w War−
szawie czy Krakowie.

Skąd wzięła się nazwa zespołu „Daj spokój”?
Dawniej, kiedy każdy z członków formacji nie miał
czasu na próby, ktoś powiedział: „Zróbmy pró−
bę”, w formie odpowiedzi zostało odparte: „Daj
spokój”, i tak te słowa zaczęły funkcjonować jako
nazwa grupy muzycznej.

Jak widać, „Daj spokój” udowadnia, że mu−
zyka, nawet rockowa, jest doskonałą formą
modlitwy, której każdy gdzieś poszukuje...

Alicja Datkiewicz

Rekolekcje z zespo³em „Daj spokój”
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W ramach wielkopostnych rozważań uczniowie i
nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance
podjęli kwestie Bożego Miłosierdzia. W teologii
chrześcijańskiej jest to największy z przymiotów
Boga. W dniach 14−16 marca 2011 r. odbyły się
rekolekcje pod kierunkiem zakonnic ze Zgromadze−
nia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Myśliborza. Zaznacz−
my – patronem placówki jest św. s. Faustyna Ko−
walska, orędowniczka Chrystusa miłosiernego.

Zakonnice stosowały dramy, uciekały się do
osobistych doświadczeń, barwnych ilustracji
żywych relacji z Bogiem, z wielkim zaintereso−
waniem i świeżością przybliżały zgromadzonym
dzieciom sekret Bożego Miłosierdzia.

Wychowankowie wzięli udział w ankietyzacji.
Dzięki kwestionariuszowi Wybaczenie – potrze−
buję i przyjmuję dzieci zastanawiały się nad ludzką
kondycją. Pojawiły sie dylematy: czy są granice
przebaczania?, czy odpuszczanie win jest korzyst−
ne dla zainteresowanych osób?, skąd wziąć siły,
by darować zło wyrządzone z premedytacją?

W Hali Sportowo−Widowiskowej w Trzciance odbył
się koncert Katolickiego Zespołu Ewangelizacyjne−
go Testimonium. Formacja prezentowała autorskie
piosenki. Materiał muzyczny nawiązywał do główne−
go wątku tematycznego rekolekcji. Prowadzący da−

Szlakami Mi³osierdzia Bo¿ego

wali żywe świadectwo wiary w Boga−Człowieka. Pod−
czas podsumowania uczniowie Zespołu Szkół
Katolickich prezentowali scenki dramatyczne
ukazujące fragmenty Pisma Świętego dotyczą−
ce niesienia miłosierdzia potrzebującym. Odby−
ła się także msza święta. Poprowadzona zosta−
ła przez prefekta szkoły ks. Bartosza Serugę MS.
Saletyn w homilii podkreślał dynamikę powsta−
jącą na linii człowieka grzesznego i miłosierne−
go Boga. W katolicyzmie dobroć Stwórcy rozu−
miana jest jako nieograniczona i niemożliwa do
całościowego poznania przez rozum ludzki. War−
to jednak zbliżać się do doskonałości.

Krzysztof Felsmann

„Absurd i niezrozumienie nagłej i niespodzie−
wanej śmierci” – takimi słowami ks. Jarosław
Wąsowicz SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskie−
go w Pile, określił katastrofę smoleńską podczas
Mszy św. w przeddzień pierwszej, smutnej, roczni−
cy tego wydarzenia. Mieszkańcy Trzcianki zgroma−
dzeni w kościele św. Jana Chrzciciela modlili się
za ofiary tej katastrofy, ale również o miłość i zgo−
dę w naszej Ojczyźnie. Każdy z nas zadaje sobie
pytanie: „Boże, dlaczego?”.

Mam taką osobistą refleksję. Wśród ofiar tra−
gicznego lotu byli wielcy Polacy, ludzie, dla których
wiara i miłość do Ojczyzny były największymi war−
tościami, jednak trzeba było ofiary z ich życia, żeby
swego rodzaju testament, jaki pozostawili, dotarł
do naszej świadomości. Na przestrzeni dziejów w
Polsce zawsze pojawiały się wielkie autorytety, dla
których Bóg, honor i Ojczyzna stanowią najwyższe
wartości. Mamy moralny obowiązek czerpać z tych
wzorców, wtedy ich śmierć nie będzie daremna.

Po Mszy św. w trzcianeckim kościele, alumni
Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie za−
prezentowali dramat Ksiądz Jerzy. Modlitwa Osta−
teczna. Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, przedstawia−
jąc autora i reżysera Mirosława Antoniego Glazika

– magistra filologii polskiej, poetę i wykładowcę w
seminarium w Lądzie – podkreślił, że jest to pierw−
szy na świecie dramat o błogosławionym ks. Je−
rzym Popiełuszce i właśnie w naszym kościele
odbędzie się jego światowa premiera.

Odbiorcom towarzyszyły niesamowite emocje.
Klerycy, wcielając się w oprawców opowiadających
sobie o ostatnich chwilach ks. Jerzego, bardzo
obrazowo przedstawili nienawiść i grozę jego mę−
czeńskiej śmierci. Mocnym akcentem na zakoń−
czenie była również interpretacja wierszy Mirosła−
wa Glazika z tomiku Gdyby ksiądz Jerzy pisał wier−
sze, mówiących o modlitwie, ufności i walce ze
złem. Po spektaklu autor podpisywał swoje książ−
ki: „z serdecznymi życzeniami zdrowia i wszelkich
łask Bożych za wstawiennictwem Księdza Jerze−
go”. Każdy z nas ma swoją misję do spełnienia.

Mirosław Antoni Glazik inspiracje czerpał z ho−
milii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kiedy pisał sło−
wa, które mogą być dla nas odpowiedzią na pyta−
nie, „dlaczego?”: „Jednak cierpienia Narodu przy−
noszą owoce. Na bratniej krwi i bólu wyrasta no−
wych ludzi plemię, ludzi mądrzejszych o doświad−
czenia minionych lat”.

Jadwiga Witkowska

Rola wielkich
autorytetów
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Gorzkie ¯ale…
Rozmowa Aleksandry Juckiewicz

z ks. Grzegorzem Szczyg³em MS,

kap³anem prowadz¹cym w tym roku

rozwa¿ania gorzkich ¿ali w parafii

p.w. œw. Jana Chrzciciela w Trzciance.

A. J.: Co sprawia, że tak wiele osób przycho−
dzi na to pełne lamentów nabożeństwo?

ks. G. S.: Gorzkie żale mają piękne melodie
i klimat zatrzymania. To specjalny czas, w którym
Męka Jezusa jest w centrum. A lamentacje są
charakterystyczne dla duchowości barokowej. Tak
się ludzie wtedy modlili. [gorzkie żale powstały
na przełomie XVII i XVIII wieku – przyp. red.].

A.J.: Czym dla Księdza było tegoroczne gło−
szenie na gorzkich żalach?

ks. G. S.: To wszystko było na zasadzie modli−
twy, pewnego przeżycia wielkopostnego. Wiele
razy w moim życiu głosiłem już gorzkie żale, ale w
tym roku przygotowywałem je zupełnie od nowa.
Chciałem mówić o pewnych myślach, przeżyciach,
które miałem od jakiegoś czasu w sercu...

A. J.: Mógłby przybliżyć Ksiądz, o czym kon−
kretniej mówił?

ks. G. S.: W patrzeniu na Mękę Pańską żyje−
my wieloma stereotypami, które są naszą nie−
wolą. Nie potrafimy spojrzeć głębiej na pewne
jej aspekty. Próbowałem pobudzić do takiego
właśnie — głębszego — spojrzenia.

Przez pięć niedziel rozważaliśmy pięć postaci.
Chrystus Arcykapłan, któremu nie chodziło o

litość, tylko o zrozumienie. Męka była Jego de−
cyzją, a sposób, w jaki chce nas zbawiać, poka−
zuje Jego wielkość i wielkość Jego miłości.

Piłat — posądzony o śmierć Jezusa. Niesłusz−
nie. Jezusa skazał tłum. Może i ja tam jestem,
krzycząc jak wszyscy? Czym mam na tyle siły,
żeby się sprzeciwić tłumowi?

Piotr — umiłowany uczeń Jezusa. W najważ−
niejszym momencie przegrał przez strach – praw−
dopodobnie nic by mu nie zrobiono, gdyby się
przyznał do Jezusa. Więc czego się bał? A ja…?

Judasz —  naszymi oczami widzimy go jako
zdrajcę; oczami Chrystusa rysował się jako przy−
jaciel (nawet w momencie zdrady). Chrystus
świadomie powołał Judasza, wiedząc, że zdra−
dzi. To jest wołanie, byśmy się obudzili. Potę−
pianie słabości Kościoła nic nam nie daje.

Łotr — (tak, jak Rudolf Hess — jeden z przy−
wódców hitlerowskiej III Rzeszy) nawrócił się przed
śmiercią. Zapewne jest zbawiony. A co z ofiarami
innych łotrów? Może umierały w nienawiści?

Maryja — bezradna Matka… z umarłym Sy−
nem na kolanach. Nie wszystkie cierpienia trze−
ba rozumieć. Wielu z nas nigdy nie otrzyma od−
powiedzi na pytanie „dlaczego cierpię?”. Czy więc
nie wyrządzam sobie krzywdy, żądając jej na siłę?

A. J.: A lubi Ksiądz w ogóle gorzkie żale?
ks. G. S.: Gorzkie żale wpisują się w całokształt

mojego życia, mojej osoby. To są moje rekolekcje.

 »W Najświętszej Eucharystii
zawiera się bowiem całe dobro
duchowe Kościoła, to znaczy
sam Chrystus, nasza Pascha
i Chleb żywy, który przez swoje
ożywione przez Ducha Święte−
go i ożywiające Ciało daje życie
ludziom«.

Dane mi ją było również spra−
wować w wielu miejscach na
górskich szlakach, nad jeziora−
mi i na brzegach morskich;
sprawowałem ją na ołtarzach
zbudowanych na stadionach, na
placach miast... Ta różnorodna

»W Najœwiêtszej

Eucharystii zawiera siê

bowiem ca³e dobro

duchowe Koœcio³a, to

znaczy sam Chrystus,

nasza Pascha i Chleb

¿ywy, który przez swoje

o¿ywione przez Ducha

Œwiêtego i o¿ywiaj¹ce

Cia³o daje ¿ycie

ludziom«

Pierwsza Komunia ŒwiêtaPierwsza Komunia Œwiêta

sceneria moich Mszy św. spra−
wia, iż doświadczam bardzo
mocno uniwersalnego – można
wręcz powiedzieć kosmicznego
charakteru celebracji euchary−
stycznej.

Kościół otrzymał Eucharystię
od Chrystusa, swojego Pana,
nie jako jeden z wielu cennych
darów, ale jako dar największy,
ponieważ jest to dar z samego
siebie…

Mysterium fidei! Jeśli Eucha−
rystia jest tajemnicą wiary, któ−
ra przewyższa nasz intelekt,
a przez to zmusza nas do jak

najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt tak
jak Maryja nie może być wsparciem i przewodni−
kiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła
Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wy−
pełnianiem Jego nakazu: »To czyńcie na moją
pamiątkę!«, staje się jednocześnie przyjęciem
zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeń−
stwa bez wahania: »Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie« (J 2, 5).”
Z encykliki Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana

Pawła II.

oprac.: ks. Pawe³ Raczyñski MS
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Duch Œwiêty przenika mury najgrubszych

na œwiecie twierdz. Dotyka, przemienia,

przerzuca karty ¿ycia, zaskakuje, uzdra-

wia i… rozdaje prezenty!

Dar pierwszy. Dar mądrości
Widzenie z perspektywy wieczności i miłości

oczami Jezusa. Jest to dar, który pozwala czło−
wiekowi dostrzegać w codziennych sprawach to,
co najważniejsze, dostrzegać motywy postępowa−
nia własnego i drugiego człowieka. Dar mądrości
to świadomość każdej chwili, która przybliża czło−
wieka do wieczności, to codzienne życie wyrażo−
ne miłością, Boską miłością. Człowiek bez Du−
cha Świętego jest słaby, dąży do realizacji swoich
celów. Jeżeli nie ma poznania Boskiego planu,
gubi się w odmęcie doczesnych spraw.

Krysia wstaje każdego dnia bardzo wcześnie
rano — przygotowuje śniadanie dla mamy i młod−
szego rodzeństwa, szykuje Bartka i Sylwię do
szkoły, robi im kanapki; sprawdza, czy mają w
tornistrach wszystkie książki i zeszyty, całuje na
drogę. Razem z sąsiadką i jej dziećmi Bartek i
Sylwia idą do szkoły. Będą tam do godz. 15.00.
W tym czasie Krysia opiekuje się mamą, u któ−
rej pół roku temu stwierdzono stwardnienie roz−
siane, choroba nadal postępuje.

Mama Krysi nosi w sobie brzemię niespra−
wiedliwości, wyrzutów sumienia, że marnuje życie
swoim dzieciom, że Krysia nie może się przez
nią kształcić, więc każdego dnia córka z uśmie−
chem powtarza mamie, iż jest szczęśliwa.

Faktycznie Krysia nie ma wykształcenia, ale
posiada pewien dar, dar mądrości.

Dar drugi. Dar rozumu
Pozwala rozumieć to, co najważniejsze – mi−

łość, życie, śmierć. Człowiek dostrzega relacje
między krzyżem Chrystusa, a swoim życiem.

Człowiek bez daru rozumu nie potrafi przyjąć
innych cennych darów, jakimi są życie, miłość i,
w ostateczności, śmierć. Jest przekonany o swo−
im panowaniu nad nimi, zaś wszelkiego rodzaju
nieszczęścia powodują narastające w nim roz−
goryczenie. Człowiek obdarzony darem rozumu
w każdej trudnej dla siebie chwili widzi ukrzyżo−
wanego Chrystusa. Brzemię dźwigane z Chrystu−
sem jest słodkie.

Krysia jest szczęśliwa, bo zaznała, czym jest
kruchość życia, jak łatwo stracić bliskiego człowie−
ka, który do tej pory był jak chleb, jak woda. Jesz−
cze niedawno jego zapach był wszędzie obecny.
Pamięta jak naturalnym było to, że mama sprząta,
przygotowuje posiłki, jest zawsze na skinienie ręki
i nigdy się nie skarży. Krysi obowiązkiem było ucze−
nie się. Przecież to i tak wiele – wystarczy. Pamię−
ta, jak problemem był brak modnych ubrań, poczu−
cie niedowartościowania i niedocenienia przez ko−
leżanki z klasy, bo akurat nie miała tego, co było
na topie. Pamięta to ciągłe poszukiwanie szczę−
ścia, gonienie za czymś, co zaraz przestawało mieć
znaczenie; takie szczęście na chwilę. Dlatego po−
wtarza mamie, że dzięki niej jest szczęśliwa. Teraz
tylko chciałaby, by mama w to uwierzyła.

Dar trzeci. Dar rady
Pozwala podejmować decyzje zgodne z wolą Boga

i cieszyć się prawdziwym życiem; przynosi duchowy

pokój. Nawet najtrudniejsza decyzja, ale podjęta
zgodnie z wolą Bożą, daje radość: czystą, prawdziwą,
której nie zastąpi żadna ziemska rozkosz. Dar rady
pozwala oprzeć swoje życie na Jezusie.

Krysia miała wybór. Mogła iść na studia, kształ−
cić się, zdobywać świat i układać życie po swoje−
mu. Mogła. Mama ją nawet do tego nakłaniała.
Krysia długo nad tym myślała, z jednej strony po−
ciągało ją życie w dużym mieście, nowe miejsce,
nowi znajomi. Może w końcu poznałaby miłość
swojego życia? Ale była jeszcze ta druga strona…
Samotna chora matka z dwójką młodszego ro−
dzeństwa. Brak perspektyw na wyzdrowienie, pro−
blemy finansowe i tak naprawdę nikt prócz niej
nie mógłby opiekować się mamą i rodzeństwem
przez całą dobę. Podjęła decyzję. Została w domu.

Dar czwarty. Dar męstwa
Uwalnia człowieka od lęku przed największym

wrogiem – śmiercią; daje siłę ducha w trudnych

sytuacjach życiowych, w chorobach, rozstaniach,
śmierci. Często nadludzką siłę, wytrwałość i po−
czucie bycia kochanym.

Krysię pytają zawsze znajomi, jak ona to robi,
że się nie skarży, nie wypala, nie załamuje, prze−
cież to musi być straszne, to jej życie. W oczach
wielu życie Krysi jest beznadziejne, pozbawione
radości, młodzieńczego szaleństwa, no bo prze−
cież nie może codziennie spotykać się ze znajo−
mymi, chodzić do kina, na dyskotekę, nie może…
I ta niemoc rodziłaby w nich bunt. Jak często
mówią: „ja bym nie mogła”, „ja bym nie mógł”,
„zwariowałabym”, „zwariowałbym”. Ale Kryśka
wcale nie wariuje, powtarza tylko: „Nie jest tak
źle”. Czasami sąsiadka przychodzi do młodszego
rodzeństwa i wtedy robi to, co najbardziej lubi –
Krysia idzie do kina. Uwielbia Woody’ego Allena.
Szkoda, że tak rzadko puszczają jego filmy.

Dar piąty. Dar umiejętności
Poznawanie Boga i dostrzeganie podobieństwa

Boga w człowieku. Na obraz i podobieństwo Boga
zostaliśmy stworzeni. Nasze ciała są świątyniami
Ducha Świętego. Dar umiejętności pomaga w re−
alizacji tej prawdy każdego dnia.

Kim jestem? Czasami pyta Krysia samą siebie.
Po prostu człowiekiem, z radościami, bólem, cier−
pieniem, ze szczęściem, odwagą, tchórzostwem, ale
zawsze wiernie przy mamie, bracie i siostrze. Kim
jestem? Człowiekiem na obraz i podobieństwo Boga.

Dar szósty. Dar bojaźni Bożej
To lęk przed utratą relacji z Bogiem, przed

wzgardzeniem jego miłością, przed grzechem,
który rani, poniża, obraża. To dar, który owocuje
odpowiedzialnością za siebie i innych.

Bartek i Sylwia wracają ze szkoły. Czasami są
radośni, czasami smutni i przygnębieni. Mają swo−
je problemy. Niekiedy wieczorami zwierzają się
z nich i wtedy Krysi chce się trochę śmiać, ale nie
robi tego. Wie, że ich problemy są dla nich ważne,
mimo, że dla niej są często banalne. Wie, że dzieli
ich wiek, doświadczenie, dystans do pewnych
spraw i wiedza o tym, co ważne, a co nie. Krysia
boi się, że mogłaby stracić zaufanie rodzeństwa
przez swoją pychę. Dlatego zawsze w milczeniu
i powagą ich słucha.

Dar siódmy. Dar pobożności
To świadomość bycia dzieckiem Bożym, to dar

dziękowania każdego dnia za wszystkie dobra i tru−

Duchu
Œwiêty,

wo³am –
przyjdŸ!
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Co? Gdzie? Kiedy?
Apostolstwo modlitwy
Kaplica domu zakonnego
II czwartek miesiąca – godz. 18:00

Biuro Radia „Maryja” Dom zakonny – sala 3
wtorek godz. 9:00 – 17:00
czwartek godz. 16:00 – 17:00
niedziela godz. 9:00 – 11:00

Caritas
środa godz. 16:00 – 17:00
piątek godz. 16:00 – 17:00

Chór parafialny „Ave Maria”
Dom zakonny – sala 9
poniedziałek i czwartek w godz. 17:30 – 19:00

Czuwanie modlitewne SHALOM
Kaplica domu zakonnego
niedziela – godz. 18:00

Czuwanie Taizé
Dolny kosciół
III czwartek miesiąca godz. 19:00
po czuwaniu Eucharystia dla młodych duchem

Duszpasterstwo Akademickie „Rotunda”
Dom zakonny wtorek, środa – godz. 20:15
www.rotunda.saletyni.pl
Duszpasterstwo Dzieci Niepełnosprawnych
Dolny kosciół,Eucharystia – sobota
godz. 14:00
po Mszy św. spotkanie z dziećmi i rodzicami.

Duszpasterstwo trzeźwości
Dom zakonny – sala 1

DDA, poniedziałek godz. 17:30

Al–Anon, czwartek godz. 18:00

Eucharystia dla młodych duchem
Dolny kosciół czwartek – godz. 19:45
po Mszy św. zapraszamy na herbatkę!!!

Kameralny Chór Młodych
próby – kaplica domu zakonnego
poniedziałek – godz. 19:00
www.kchm.saletyni.pl

Koło misyjne
Górny kościół Msza św.
II czwartek miesiąca godz. 17:00
po mszy św. spotkanie

Odnowa w Duchu Świetym
Dom zakonny – sala 11 wtorek – godz. 19:30

Oaza młodzieżowa
Sala nr 10, piątek godz. 17:45

Poradnia Rodzinna
Dom zakonny – sala 11
I wtorek miesiąca godz. 18:00

Schola Starsza Oazowa
Dom zakonny – sala studencka
śpiew na niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00,
próba o 9:00

Skrutacja – modlitwa słowem Bożym
Dom zakonny – sala 11
II niedziela miesiąca, godz. 15:00

Służba liturgiczna
Dom zakonny – sala 11
sobota godz. 9:00 (wszyscy)
czwartek godz. 18.00 – 20.00

Świetlica „Mała Przystań”
od poniedziałku do piątku
w godz. 15:00 – 19:00

„Wesołe Nutki” Schola młodsza
Dom zakonny – sala 9
piątek – godz. 17:00
sobota – godz. 10:00
śpiew na niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00

Wspólna modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące
Msza św. w górnym kościele
II poniedziałek miesiąca godz. 17:00

Wspólnota modlitewno−ewangelizacyjna
Dolny kościół – sala 2
wtorek godz. 18:30
www.effatha.saletyni.rzeszow.pl

Co? Gdzie? Kiedy?

Co? Gdzie? Kiedy?
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dy, za każdego człowieka, za wrogów i za
przyjaciół. Dar pobożności wyraża się rów−
nież w sposobie odnoszenia się do ludzi.
Można ją poznać po wrażliwości, delikatno−
ści, serdeczności.

Jest wieczór. Krysia kładzie się spać,
jutro będzie nowy dzień. Dziękuje Bogu za
to, co ma, za te chwile smutku i radości,
za wszystkich ludzi, którzy są wokół niej
i za tych, którzy Boga jeszcze nie poznali.
Modli się też do Anioła Stróża – zna jego
moc i działanie. A potem po prostu ze
spokojem zasypia.

Modlitwa do Ducha Œwiêtego

wypowiadana przez Jana Paw³a II,

której nauczy³ go jego ojciec:

Duchu Święty, proszę Cię o:

dar Mądrości do lepszego poznawa−
nia Ciebie i Twoich doskonałości
Bożych,

dar Rozumu do lepszego rozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

dar Umiejętności, bym umiał w życiu
kierować się zasadami tejże wiary,

dar Rady, abym we wszystkim
u Ciebie szukał rady i u Ciebie
ją zawsze znajdował,

dar Męstwa, aby żadna bojaźń
i względy ziemskie nie mogły mnie
od Ciebie oderwać,

dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi synowską
miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się
grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Joanna Kochner-Borkowska
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Porz¹dek Mszy œw.:

Niedziela: (górny kościół):
6:30, 8:00, 9:30
11:00, 12:30, 14:00
17:00, 19:00, 20:15
dolny kościół:
10:00, 12:00
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00, 18:30

Parafia Rzymsko−Katolicka
pw. Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Dąbrowskiego 71
35−036 Rzeszów
tel: 17 854 06 00, 17 854 34 05
www.lasalette.pl

Stały dyżur w konfesjonale:
w dolnym kościele
od poniedziałku do piątku
10:00–12:00 i 15:30–16:45
sobota od 10:00–12:00

Kancelaria:
od poniedziałku do piątku
8:30–10:00 i 16:00–18:00
sobota od 8:30–10:00

Maj rozbrzmiewa loretańską modlitwą, wy−
chwalając świętość Maryi. Różnorodność imion
opiewająca Jej przymioty zawarta między „Ky−
rie elejson” a ostatnim „módl się za nami”
opowiada o przymiotach i zasługach Najświęt−
szej Maryi Panny. Imiona Maryi w loretańskiej
litanii są jedynie przykładem nieskończonej
ilość imion, którymi można by nazwać Matkę
Bożą. Mistrzami w opiewaniu chwały Maryi są
dzieci. Niech ich szczerość i ufność będzie
kluczem do naszych umysłów i serc, otwiera−
jąc je na radosną i szczerą modlitwę.

Matko wszystkich dzieci – módl się za nami
Matko pochylona nad żłóbkiem

– módl się za nami
Matko stojąca pod krzyżem – módl się za nami
Matko Słowa Bożego – módl się za nami
Panno łagodna – módl się za nami
Panno uśmiechnięta – módl się za nami
Panno Betlejemska – módl się za nami
Panno słoneczna – módl się za nami
Panno pszeniczna – módl się za nami
Panno najpiękniejsza – módl się za nami
Panno najskromniejsza – módl się za nami
Pani nieba i ziemi – módl się za nami
Pani świętości – módl się za nami
Madonno Jerozolimska – módl się za nami
Madonno z motylem we włosach

– módl się za nami

Madonno pachnąca chlebem
– módl się za nami

Madonno wielkanocna – módl się za nami
Gwiazdo morza – módl się za nami
Schronienie bezdomnych – módl się za nami
Pocieszenie zasmuconych – módl się za nami
Opiekunko odtrąconych – módl się za nami
Opiekunko bojących się ciemności

– módl się za nami
Królowo nieba i ziemi – módl się za nami
Królowo łąk i pól – módl się za nami
Królowo gwiazd – módl się za nami
Królowo błogosławiona – módl się za nami
Siedmiobarwna tęczo – módl się za nami
Radości wieczna – módl się za nami
Wonny ogrodzie – módl się za nami
Posłuszna Bogu – módl się za nami
Rozmawiająca z aniołem – módl się za nami
Wytchnienie utrudzonych – módl się za nami
Drogo zabłąkanych – módl się za nami
Winnico Pana – módl się za nami
Łagodny powiewie wieczoru

– módl się za nami
Obdarowana Duchem Świętym

– módl się za nami
Tajemnico Bożej miłości – módl się za nami
Zorzo poranna – módl się za nami
Nauczycielko mądrości – módl się za nami
Źródło najczystsze – módl się za nami
Oglądająca oblicze Boga – módl się za nami

Anna JóŸwik

Litania serdeczna

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. Żeromskiego 39, 64−980 Trzcianka

Księża Misjonarze Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636; adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl

Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin, Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

Skład redakcji gazety parafialnej:
ks. Paweł Raczyński MS, ks. Bartosz Seruga MS, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Anna
Jóźwik, Alicja Datkiewicz, Piotr Starosta, Jadwiga Witkowska, Aleksandra Juckiewicz,
Joanna Borkowska−Kochner, Piotr Syrotiak, Marzena Felsmann, Krzysztof Felsmann.

Zaproszenie do współpracy
Serdecznie zapraszamy do współtworzenia dodatku parafialnego „Światło z La Salette”.
Prosimy wszystkich chętnych o kontakt z redakcją. Czekamy na Wasze propozycje.


