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Światło z La Salette

Rekolekcje
adwentowe

egoroczne rekolekcje ad−
wentowe w naszej parafii
wygłosił dobrze nam znany
ks. Paweł Raczyński MS, redak−
tor naczelny „La Salette. Posłań−
ca Matki Bożej Saletyńskiej”.
Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się
w sobotę 30 listopada 2013 r.
od I Kongresu Wspólnot. Jest to
pierwsze tego typu wydarzenie kon−
centrujące się na tym, że wszyst−
kie nasze grupy modlitewne
należą do jednej wspólnoty para−
fialnej. Ważne jest, aby istniała
ciągła współpraca pomiędzy nimi.
Dlatego też mamy nadzieję, że w
kolejnych latach będzie ta koordy−
nacja rozwijać się w kierunku po−
dejmowania zarówno wspólnych
inicjatyw, jak i zadań wynikających
z charyzmatu poszczególnych
grup, a wszystko to będzie się odbywało w ramach
ducha nowej ewangelizacji, do której wzywał nas
Jan Paweł II. Nie mogło zabraknąć w tym dniu bez−
pośredniego spotkania z żywym Chrystusem w Naj−
świętszym Sakramencie. Adoracja Jezusa Euchary−
stycznego, a później msza św. były głównymi ele−
mentami I Kongresu Wspólnot. Na zakończenie tego
wydarzenia wszyscy mogli się raczyć specjałami przy−
gotowanymi przez poszczególne wspólnoty na aga−
pie, która miała miejsce w auli Domu Parafialnego.
Zgodnie z coroczną tradycją, podczas mszy św.
rozpoczynającej rekolekcje, przedstawiciele po−
szczególnych wspólnot parafialnych przyjęły od ks.
proboszcza Wawrzyńca Skraby MS świece, które
będą towarzyszyć członkom grup podczas ich spo−
tkań. Światłość była ważnym symbolem, który
odkrywaliśmy podczas rekolekcji z ks. Pawłem Ra−
czyńskim MS. Jezus jest światłością świata. Chrze−
ścijanie od początku nazywali Chrystusa prawdzi−
wym słońcem. To On oświetla naszą drogę życia.
Dziś bardzo potrzebujemy tego światła. Papież
Franciszek zaznacza w encyklice Lumen fidei: „Kto
wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecające−
mu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono
do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, nie−
zachodzącej nigdy gwiazdy porannej.”.
Opierając się na wskazanej encyklice, której
pisanie zapoczątkował jeszcze papież Bene−

dykt XVI, ks. Paweł Raczyński MS
wzywał też każdego z nas do
wejścia na drogę Bożą, gdyż
mamy świadomość tego, że nie
zawsze nasze szlaki są tożsame
z Bożymi planami. Jezus Chrystus
jest Drogą, która prowadzi do
Ojca. On sam mówi o sobie wła−
śnie tak: Ja jestem Drogą. Wej−
ście na drogę oznacza, że chrze−
ścijanin nie zatrzymuje się, lecz
jest ciągle w ruchu, wychodzi do
innych. Sam Chrystus dawał
tego przykład, nieustannie wę−
drując, spotykając się z ludźmi.
Innym słowem, które podczas
tych rekolekcji miało duże zna−
czenie, był chrzest. To bowiem
przez ten sakrament wkraczamy
na drogę Chrystusową, którą
mamy wędrować przez całe na−
sze życie. Jest to wydarzenie, o którym każdy
z nas powinien pamiętać. Jeżeli możemy, to
sprawdźmy, gdzie i kiedy zostaliśmy wszczepieni
w Kościół przez chrzest. Rekolekcjonista zachę−
cał nas do świętowania tego wspomnienia zwią−
zanego z tym dniem.
Rekolekcyjne dni minęło szybko. Uczestnicząc
w mszach świętych, liturgii słowa i pokuty, rozpo−
częliśmy uroczyście Adwent — radosne oczekiwa−
nie na narodzenie Bożego Syna.
„Wierzę w Syna Bożego” to hasło nowego roku
liturgicznego, który się niedawno rozpoczął. Re−
kolekcje miały być impulsem do odnowienia rela−
cji z Chrystusem, do odkrycia na nowo prawdy,
którą przyjęliśmy na chrzcie. Pamiętajmy, że
w Synu Bożym jest nasze życie.
Piotr Starosta
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NAUCZANIE PAPIESKIE
Nowa ewangelizacja
Chcemy zapoczątkować nowy cykl artykułów
dotyczących nauczania papieskiego. Do filarów
katolicyzmu należą Pismo Święte, Tradycja Kościoła
i posłuszeństwo następcy św. Piotra, który prowa−
dzi nas jak pasterz na zielone pastwiska symboli−
zujące zbawienie. Dokumenty wydawane przez Sto−
licę Apostolską: adhortacje, encykliki, listy nierzadko
bywają dosyć obszerne i czasem pisane dość trud−
nym językiem. Wielu z nas nie zna w konkretach
ich treści. Zadowala−
my się jedynie krótki−
mi informacjami po−
danymi w programach
telewizyjnych albo za−
mieszczonymi na in−
ternetowych porta−
lach. Aby zatem nie
poprzestać na zdaw−
kowych newsach i bar−
dziej rozumieć, w jaki
sposób dzisiaj Duch
Święty prowadzi Ko−
ściół, będziemy pochy−
lać się nad słowami papieża Franciszka kierowa−
nymi do nas jako wspólnoty Kościoła.
W dniu 26 listopada 2013 r. papież Franci−
szek opublikował pierwszą adhortację apostolską
pod tytułem Evangelii gaudium (Radość Ewange−
lii). Z wielkim entuzjazmem i zawierzeniem Chrys−
tusowi Ojciec Święty podejmuje wszystkie ważne
tematy Kościoła i obecnych uwarunkowań spo−
łecznych. Wskazuje konieczność reformowania
struktur kościelnych, osobistego nawrócenia każ−
dego z nas i troski o najbiedniejszych. Trzeba roz−
począć nowy etap ewangelizacji, z odnowioną żar−
liwością i dynamizmem, oparty na prawdziwym do−
świadczeniu Jezusa. Mamy nieść innym radość
wynikającą z więzi z Synem Bożym, Jego miłość
i przyjaźń. Często sobie myślimy, chcąc trwać
w bezruchu: zawsze tak było, jest „dobrze”, po co
to zmieniać? To „wyjście z własnej wygody” jest
potrzebne, aby dotrzeć do każdego człowieka, który
nie odnalazł jeszcze światła Ewangelii.

Papież zachęca każdego wierzącego, aby był
misjonarzem i świadkiem w swoim otoczeniu
poprzez gościnność i otwarte serce. Potrzeba
nam zatem szukać każdego brata, każdego czło−
wieka, służąc mu. „Kościół — jak powie pa−
pież — nie jest urzędem celnym, ale ojcowskim
domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego
niełatwym życiem. Wolę raczej Kościół poturbo−
wany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice,
niż Kościół chory z powodu zamknięcia i wygo−
dy”. Ojciec Święty, rozpoczynając pontyfikat, wy−
raził swoje pragnie−
nie kościoła ubogie−
go dla ubogich. Po−
dejmuje to pragnie−
nie w adhortacji, kry−
tykując obecny sys−
tem gospodarczy,
który nie zapewnia
wszystkim sprawie−
dliwości i sprzyja roz−
wijaniu się egoizmu
i obojętności na in−
nych. Mówiąc o ubo−
gich, papież nie od−
pycha bogatych, gdyż kocha jednych i drugich,
jednak w imię Chrystusa przypomina zamożnym,
iż powinni pomagać biednym i ich szanować:
„Oni mogą nas wiele nauczyć. Dzięki własnym
cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego. Jest
rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się
przez nich ewangelizować”. W sposób zdecydo−
wany wyraża postawę Kościoła, która się nie
zmieni, broniącą praw dzieci nienarodzonych. Jak
stwierdza: „Nie jest żadnym postępem rozwią−
zywanie problemów przez eliminację ludzkiego
życia”.
Nowa ewangelizacja to niesienie tej samej,
znanej nam Ewangelii, ale w inny sposób, przed−
stawionej językiem zrozumiałym dla człowieka
dzisiejszej epoki. By to zrealizować, konieczna
jest umiejętność prowadzenia dialogu, przepeł−
nionego szacunkiem i pozostawanie wiernym
swoim najgłębszym przekonaniom.
ks. Piotr Stangricki MS
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20 października rozpoczął się tydzień modlitw w in−
tencji misji i misjonarzy. W naszej parafii mamy to szczę−
ście, że możemy na co dzień obcować z misjonarzami
saletynami, których współbracia pełnią posługę misyjną
w różnych częściach świata. Naszymi modlitwami oto−
czyliśmy szczególnie tych wszystkich, którzy z dala od
swych krajów głoszą Chrystusa, aby cały świat mógł
poznać Jego Ewangelię.
26 października wyruszyła z naszej parafii dziękczyn−
na pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Skrzatuszu. Opiekę duszpasterską nad pątnikami spra−
wowali ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS i ks. Zbi−
gniew Welter MS. Przedstawiciele naszej rodziny para−
fialnej złożyli na ręce ks. bp Krzysztofa Zadarko, bisku−
pa pomocniczego naszej diecezji, wotum dla Skrzatu−
skiej Madonny — różaniec, który w ubiegłych latach
peregrynował wśród trzcianeckich rodzin, utrwalając kult
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
1 listopada wraz z całym Kościołem w Polsce ob−
chodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Na cmen−
tarzu komunalnym mszę św. celebrował i Słowo Boże
wygłosił ks. Andrzej Żołyniak, proboszcz parafii pw. Matki
Bożej Saletyńskiej. Eucharystię koncelebrowali duszpa−
sterze obu trzcianeckich parafii. Na cmentarzu parafial−
nym zaś mszę św. celebrował i Słowo Boże wygłosił ks.
proboszcz Wawrzyniec Skraba MS. Towarzyszyli mu dusz−
pasterze naszej parafii.
2 listopada obchodziliśmy Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, czyli tzw. Dzień Zaduszny. Jak co roku,
na cmentarzu komunalnym podczas mszy św. i procesji
przechodzącej cmentarnymi alejami modliliśmy się, wspo−
minając tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze
do Domu Ojca. Ceremonię poprowadził ks. Andrzej Żoły−
niak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Nie−
podległości. Trzcianeckie obchody 95 Rocznicy Odzy−
skania Niepodległości rozpoczęły się w naszym koście−
le uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakoń−
czeniu, jako dalsza część manifestacji patriotycznej
społeczeństwa Trzcianki, z placu kościelnego wyruszył
barwny pochód ulicami miasta, prowadzony przez kawa−
lerzystów w historycznych mundurach. Złożono kwiaty
pod obeliskiem upamiętniającym 250 Rocznicę Nada−
nia Trzciance Praw Miejskich oraz pod krzyżem upa−
miętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Tutaj też ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS poświę−
cił wizerunek Chrystusa na krzyżu odnowionym po uszko−
dzeniach spowodowanych przez ubiegłoroczny huragan.
Dalsze uroczystości odbyły się w parku 1 Maja.
22 listopada we wspomnienie św. Cecylii, patronki mu−
zyki kościelnej, Chór Pasjonata Trzcianeckiego Domu Kul−

tury uświetnił mszę św. oraz wykonał specjalny koncert.
24 listopada przypadała ostatnia Niedziela roku litur−
gicznego. Świętowaliśmy ją w sposób szczególny jako Uro−
czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz za−
kończenie Roku Wiary. W naszej parafii w tym dniu Straż
Honorowa obchodziła 56 rocznicę swego powstania.
25 listopada w Hali Sportowo−Widowiskowej
w Trzciance odbył się IV Powiatowy Konkurs Piosenki
Chrześcijańskiej Cecyliada 2013, organizowany corocz−
nie przez Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Fau−
styny. Na scenie zaprezentowała się okazała grupa
uczestników, którzy przybyli z różnych stron powiatu czarn−
kowsko−trzcianeckiego. Występy były emocjonujące
i ujawniły szereg talentów śpiewaczych.
28 listopada w naszym kościele zespół Full Power
Spirit zagrał koncert ewangelizacyjny Znajdź pomysł na
siebie. Jest to autorski program ewangelizacyjno−moty−
wacyjno−profilaktyczny, skierowany przede wszystkim do
uczniów gimnazjów, szkół średnich i studentów.
30 listopada w wigilię inauguracji nowego roku litur−
gicznego wszystkie wspólnoty i grupy modlitewne dzia−
łające w naszej parafii spotkały się w kościele na I Kon−
gresie Wspólnot, odbywającym się pod hasłem Kościół
jest domem dla wszystkich.
30 listopada w trakcie I Kongresu Wspólnot ks. pro−
boszcz Wawrzyniec Skraba MS oficjalnie ogłosił inaugu−
rację działalności w naszej parafii nowej grupy — Wspól−
noty Modlitwy Uwielbienia. Jej opiekunem jest ks. Da−
mian Kramarz MS.
1 grudnia przypadała I Niedziela Adwentu rozpoczyna−
jąca w Kościele nowy rok liturgiczny. Okres adwentowy,
jak i rok liturgiczny rozpoczęliśmy rekolekcjami adwento−
wymi, które poprowadził ks. Paweł Raczyński MS, redak−
tor „La Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”.
5 grudnia Koło Przyjaciół Radia Maryja w naszej pa−
rafii obchodziło 10 rocznicę jego założenia.
8 grudnia, w II Niedzielę Adwentu, ogłoszono nowy
skład Rady Parafialnej. Kadencja poprzedniej zakończy−
ła się w związku ze zmianą na stanowisku proboszcza
naszej parafii. Pierwsze spotkanie nowo wybranej rady
odbyło się 17 grudnia br.
13 grudnia przypadała 32 rocznica wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego. W naszej parafii została
odprawiona msza św. w intencji poległych w obronie
wolnej i niepodległej Polski.
13 grudnia Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas za−
prosiły mieszkańców Trzcianki na III Jarmark Bożonaro−
dzeniowy. W jego programie, obok kiermaszu produk−
tów regionalnych oraz ozdób świątecznych wykonanych
m.in. przez uczestników WTZ, było również świąteczne
muzykowanie i wizyta św. Mikołaja. Impreza ma na celu
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SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –
teczne prezenty. Bardzo często był to jedyny upominek,
jaki otrzymały one z okazji Bożego Narodzenia.
Przez cały Adwent parafialny Caritas prowadził XX edy−
cję akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jej tegorocz−
ne hasło brzmi następująco: Rozjaśnij dzieciom przyszłość.

integrację nie tylko osób niepełnosprawnych, ale rów−
nież całej społeczności miasta.
Od 2 do 16 grudnia w naszej parafii trwała akcja
Choinka 2013, prowadzona przez parafialny Caritas.
W poprzednich edycjach akcji dzięki naszym Parafianom
i ludziom dobrej woli prawie 650 dzieci otrzymało świą−

Piotr Syrotiak

Dziekczynna pielgrzymka
do Skrzatusza

Dzieñ
Zaduszny
Wszystkich
Œwiêtych

Koncert chóru
Rekolekcje adwentowe
Jarmark

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci

Kongres wspólnot

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Koncert ewangelizacyjny
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Œwiat³o, które nigdy nie gaœnie
Obmyślając tematykę poniższego tekstu, za−
stanawiałam się, jak ująć zagadnienie rorat, aby
ciekawie je opisać i przybliżyć Czytelnikom. Roz−
ważając formę tego opracowania, zadawałam
także pytania dotyczące udziału w tych szczegól−
nych mszach świętych dzieciom i dorosłym.
W odpowiedzi słyszałam zdawkowe informacje
o motywacji uczestnictwa w nich. Było też zdzi−
wienie: „O roratach w ogóle czy w naszym ko−
ściele?”. W głowie nadal pustka. Kto może przyjść
z pomocą w napisaniu tego
tekstu? Tylko On — Duch
Święty. I przyszedł… A jak to
On, dał więcej, niż oczekiwa−
łam. Dał piękne doświadcze−
nie żywej obecności w Koście−
le, naszym Kościele.
7 grudnia 2013 r., gdy
większość Trzcianki była po−
zbawiona elektryczności
i w naszej świątyni zabrakło
oświetlenia, weszliśmy do
kościoła rozświetlonego pło−
mieniami świec ustawionymi
na brzegach ław, by oddać
cześć Maryi w porannej mszy
świętej. Piękny symbol: Jezus
jako światło, które nigdy nie
gaśnie. Pójście za tym bla−
skiem to jedyna droga do zbawienia. Euchary−
stię koncelebrowali ks. Damian Kramarz MS
i ks. Szymon Data MS. Byli obecni harcerze Związ−
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy zebrali się
w świątyni po swoim nocnym oczekiwaniu na
Świętego Mikołaja. Przed procesją kapłan poprosił
o przybliżenie się do ołtarza, by zmniejszyć niedo−
godności spowodowane brakiem nagłośnienia.
Psalm responsoryjny zaśpiewał ks. Szymon Data
MS, oświetlając strony lekcjonarza kieszonkową
latarką, podobnie było z czytaniem Ewangelii przez
ks. Damiana Kramarza MS.
Liturgia nie różniła się od innych mszy rorat−
nich, jednak bardzo wyraźnie dało się odczuć
Ducha Radości przepełniającego zgromadzonych
w świątyni. Panowała jedność — to, co tak istot−

ne i pożądane w Kościele! Matka Boża zgroma−
dziła tłum ludzi, którzy w tym uświęconym miej−
scu poczuli się bezpiecznie i bliscy sobie. W tej
niedoli otaczającego świata, porażonego chwi−
lową cywilizacyjną porażką, tu — w kościele,
u stóp Maryi ludzie się zjednoczyli. Najbardziej
jednak zadziwiającym był owoc tej porannej Eu−
charystii — wielka radość towarzysząca mi przez
cały dzień, a nade wszystko — miłość do dru−
giego człowieka.
Niesamowitym zjawis−
kiem jest magnetyzm tych
porannych, okresowych mszy
świętych — rorat. Nasuwa
się pytanie: dlaczego kościół
nie jest przez cały rok codzien−
nie rankiem wypełniony po
brzegi wiernymi? Chyba na−
wet sumując uczestników
dwóch zwykłych porannych
mszy, można by było stwier−
dzić, że nie byłoby ich tak licz−
nie, co w czasie Adwentu. To
właśnie ten niezwykły okres
oczekiwania potrafi otworzyć
serce na przybliżenie się do
Jezusa i umocnienie jedno−
ści wspólnoty Kościoła
w codziennym trwaniu na Eu−
charystii.
Nie bez znaczenia jest także obecność dzie−
ci, które to niejednokrotnie mobilizują bliskich
do uczestnictwa w roratach. Nic nie wnosi tyle
radości do wspólnoty, co ich obecność. Proce−
sja rozpoczynająca każde nabożeństwo rozświe−
tlona kolorowymi płomykami i dźwięk dzwonecz−
ka zabytkowego lampionu, którego historię dzie−
ci poznały w trakcie rorat, z pewnością będą cie−
płym, pokrzepiającym wspomnieniem w ich póź−
niejszym życiu. A one znów przyprowadzą swoje
dzieci, tak jak nas przyprowadzali nasi rodzice.
I tak Kościół będzie trwał, poszukując wybawie−
nia i pociechy w Niepokalanym Sercu Matki Bo−
żej, naszej Orędowniczki.
Marzena Felsmann

styczeń, luty 2014

7

LOSY SALETYNÓW
W ubiegłym roku w ramach cyklu Losy salety−
nów przyglądaliśmy się pracy i wspomnieniom
naszych kapłanów pracujących niegdyś w trzcia−
neckiej parafii. Obecnie posługują oni w krajach
misyjnych.
Kolejne numery „Światła z La Salette” pre−
zentowały wywiady z ks. Krzysztofem Mikuszew−
skim MS, pra−
cującym w cze−
skim Bozkovie,
ks. Leszkiem
Suchodolskim
MS z niemiec−
kiego Enge−
razhofen, ks.
Krzysztofem
Żygadło MS ze
wspólnoty mię−
dzynarodowej
w La Salette i ks. Andrzejem Zontkiem MS peł−
niącym posługę w małym sanktuarium maryjnym
Notre Dame du Chene w północnej Francji.
Parafia Trzcianka razem z parafią rzeszowską
i sanktuarium dębowieckim są największymi
wspólnotami zakonnymi naszego zgromadzenia
w Polsce. Z tego powodu wielu kapłanów wła−
śnie tutaj rozpoczyna swoją pierwszą posługę
kapłańską. Zazwyczaj łączy się ona z pracą kate−
chetyczną i posługą duszpasterską. Jest czasem
nabierania doświadczenia, kształtowania wrażli−
wości, cierpliwości i warsztatu kaznodziejskie−
go. To czas poznawania wspólnot i ruchów reli−
gijnych, które rozkwitły po Soborze Watykańskim
II jako tchnienie Ducha odnawiającego ziemię.
W środowisku kapłańskim mówi się, że pierw−
sza parafia jest jak pierwsza miłość, która nieja−
ko naznacza nie tylko serce kapłańskie, ale
w pewnym sensie także całą posługę zakonną.
Dlatego tak istotne w kształtowaniu życia księ−
dza jest doświadczenie żywego Kościoła. Stano−
wią go kapłani, osoby konsekrowane i świeccy,
którzy w sposób świadomy przeżywają swoją
wiarę, doświadczając osobistego spotkania
z Chrystusem i dając w swoim życiu znaki wiary.

Stanowią one czytelne świadectwo nawrócenia
człowieka, przemiany jego serca. To także trud−
ne wybory i decyzje dokonane ze względu na
Chrystusa i tylko dlatego, że taka była Jego wola.
Księża pracujący w Trzciance zachowali w pa−
mięci wielką życzliwość parafian, nauczycieli,
z którymi kształtowali młodzież, bogactwo i wie−
lorakość wspól−
not parafialnych
oraz charyzma−
tów. Wielką
wdzięczność
mają również
dla współbraci
w życiu zakon−
nym, pracują−
cych wówczas
razem z nimi,
zwłaszcza dla
starszych, od których uczyli się posługi i nabiera−
li doświadczenia. Praca w Trzciance i dynamizm
duszpasterski był jak zasiew, który przyniósł plon
w postaci posługi misyjnej.
Kościół czeski i francuski boryka się z proble−
mem laicyzacji i ateizacji. Praca w krajach Euro−
py zachodniej przypomina działanie siewcy, który
zasiewa ziarno. Sam być może nie zobaczy jego
owocu, musi zawierzyć Bogu, który daje wzrost.
Parafia trzcianecka jest nie tylko jedną z naj−
większych spośród saletyńskich. Obfituje w plu−
ralizm wspólnot. Jest również ziemią, która oka−
zała się niezwykle płodna pod względem powo−
łań kapłańskich, nie tylko do naszego zgroma−
dzenia, ale również do wielu kościołów diece−
zjalnych i żeńskich wspólnot zakonnych. W tym
roku chcemy Drogim Czytelnikom „Światła z La
Salette” zaproponować nowy cykl wywiadów do−
tyczących pracy i posługi saletynów wywodzących
się z naszej parafii i okolicy. Pozostaniemy jed−
nak przy tytule cyklu Losy saletynów. Obecni
księża kiedyś tu wzrastali jako dzieci, kształto−
wali swoją młodość, dziś poświęcają się niesie−
niu Chrystusa poza Trzcianką.
ks. Piotr Stangricki MS

ˇ

8

Światło z La Salette

LOSY SALETYNÓW

Bóg mnie zmienia
św. Jana Chrzciciela. Spotykając na co dzień
dobrych księży, patrząc na ich życie i postawy,
młody człowiek zaczyna myśleć: „To jest to!”.
Nie mogę oczywiście pominąć świadectwa życia
i wiary moich bliskich — mamy, babci i dziadka,
oraz wielkiego daru więzi — nie tylko krwi
— z moim starszym bratem.

Rozmowê z ks. Karolem Tomczakiem MS,
pochodz¹cym z Trzcianki,
przeprowadzi³a Aleksandra Juckiewicz.
Jakie nasuwają się Księdzu skojarzenia na myśl
o Trzciance?
Dom, rodzina, dzieciństwo, koledzy, pierwsze
przyjaźnie, szkoła, piękne lasy i jeziora.
Proszę powiedzieć, co zapamiętał Ksiądz
najbardziej.
Mój dom rodzinny. W nim była najwspanialsza
formacja, jaką miałem. Także bardzo dobrze wspo−
minam czasy licealne, moją klasę, posługę mini−
stranta, a potem lektora w naszej parafii.
Mówi się, że pierwsze lata życia, młodość
kształtują człowieka. Jaki wpływ miała Trzcian−
ka na dojrzewanie w Księdzu powołania? Jakie
to były osoby? Czy parafia miała też w tym swój
udział?
Trzcianka, a w niej konkretne osoby i parafia.
Był to wpływ fundamentalny. To właśnie w tym
miejscu i przy tych konkretnych osobach dora−
stałem, uczyłem się życia, poznawałem Boga
i misjonarzy saletynów. Na pewno to, że jestem
dziś w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette zawdzięczam moim braciom kapła−
nom, którzy posługiwali wówczas w parafii pw.

Jako dziecko miałam okazję razem z Księ−
dzem (wtedy jeszcze licealistą) uczestniczyć
w pielgrzymce na Jasną Górę. Zapamiętałam
Księdza jako energicznego człowieka, uśmiecha−
jącego się do wszystkich i biegającego niemal
przez całą pielgrzymkę. Zostało coś w Księdzu
z tego dawnego Karola? Co się w Księdzu zmie−
niło przez tych kilka lat kapłaństwa?
Na pewno coś zostało — Bóg buduje na na−
turze, ale i wiele się zmieniło. To już 13 lat, jak
opuściłem Trzciankę. Wyjechałem, aby w spo−
sób szczególny podjąć pracę nad sobą. Wtedy
jeszcze nie wiedziałem, że będzie ona trwała do
końca życia. Co się we mnie zmieniło? Nie wiem,
fizycznie jestem starszy, mam kilka kilo więcej,
a tak na serio — mam nadzieję, że Bóg mnie
zmienia, i to na dobre.
Co do biegania na pielgrzymkach to zdecydowa−
nie się zmieniło. Teraz o wiele więcej biegam niż
wtedy, ponieważ Bóg dał mi łaskę bycia przewod−
nikiem aż cztery lata z
rzędu wspaniałych
grup pielgrzymkowych
z Mrągowa idących na
Jasną Górę, i potem
z Rzeszowa. To dopie−
ro wymaga energii.
Jak rysowała się
Księdza droga kapłań−
ska? Gdzie Ksiądz
posługiwał przez te
wszystkie lata?

styczeń, luty 2014

Najpierw było przygotowanie do święceń.
Mówiąc krótko, odbyłem studia w Krakowie
i nowicjat w Dębowcu. Moją pierwszą parafią,
do której zostałem posłany, było Mrągowo, gdzie
posługiwałem cztery lata. Wspominam ten czas
bardzo dobrze pod każdym względem i mam
wdzięczne serce za dar tych lat. Następnie zo−
stałem posłany do posługi w Rzeszowie, gdzie
przez dwa lata mogłem doświadczać bardzo żywe−
go Kościoła, pełnego ludzi młodych, wspólnot
i długich kolejek do konfesjonału. Obecnie, gdy
jestem w parafii w Rzeszowie, to pomagam
i mieszkam tam, ale pełnię inną funkcję.
No właśnie, wiemy, że teraz pracuje Ksiądz
w referacie powołań. Na czym polega ta pra−
ca? Czy młodzi ludzie szukają swojego powoła−
nia? Czy rzeczywiście mamy kryzys powołań
zakonnych?
Od wakacji pełnię posługę odpowiedzialnego za
referat powołaniowy. To bardzo ciekawe wyzwanie
i zadanie zarazem. Polega ono na… — i tu pewnie
zaskoczę — byciu księdzem, bo poprzez głoszenie
Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów Bóg
powołuje także nowych kapłanów. No a tak do−
kładniej, to staram się pomagać ludziom młodym
w rozeznaniu ich powołania. Pomagam im odpo−
wiedzieć na takie pytania: „Czego Bóg oczekuje
ode mnie?”, „Co mam robić, abym był szczęśli−
wy?”, „Czego, Ty, Panie, chcesz?”.
Praca „powołaniowca” to przygotowywanie grun−
tu na przyjęcie ziarna, czyli tworzenie w naszych
parafiach klimatu sprzyjającego rozeznawaniu
i odpowiadaniu na głos Boga. Jest to także praca
z młodzieżą poprzez organizowanie różnych letnich
i zimowych wyjazdów, dni skupienia, drzwi otwar−
tych w naszym seminarium. Polega to również na
posłudze rekolekcyjnej, którą pełnię z radością,
a także zachęcam ludzi świeckich do modlitwy
o nowe powołania. Myślę także, żeby przyjechać
do Trzcianki z takim słowem zachęty.
Jest Ksiądz również kapelanem zakładu karnego
oraz klubu sportowego Stal Rzeszów. Czy mógł−
by Ksiądz opowiedzieć nam o tych posługach?
Co można powiedzieć o tych posługach? Na
pewno są one ciekawe. O wiele łatwiejsze jest
bycie kapelanem klubu sportowego, bo to czas
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spotkań, rozmów, odprawiania mszy dla zawod−
ników czy kibiców. Niestety są też trudne mo−
menty takiej posługi. Stal Rzeszów w dużej mie−
rze opiera się na sporcie żużlowym (speedwayu),
co nie zawsze jest bezpieczne i czasami zdarzają
się poważne wypadki, włącznie ze śmiertelnymi.
W tym przypadku też jest potrzebny kapelan.
Jeśli chodzi o pomaganie duchowe w zakła−
dzie karnym, powiem tak. Jest to naprawdę pięk−
ne doświadczenie kapłaństwa i wielkiej miłości
Boga do człowieka. Nie rezygnuje On z grzeszni−
ka, nawet tego po ludzku największego — cią−
gle go kocha i pragnie jego nawrócenia. Tego
doświadczam. Śmieję się czasami do więźniów,
że są najlepszymi słuchaczami, ale coś w tym
jest! Oni chłoną Słowo Boże — choć nie mają
łatwo, i wiele przed nimi do zrobienia, jak i przed
nami. Ta posługa uczy mnie tego, co dobrze wie−
my, choć czasem zapominamy o tym — że potę−
pia się grzech, nie człowieka.
A co Ksiądz najbardziej lubi w swojej „pracy”?
Uwielbiam głoszenie Słowa Bożego, spotkania
z ludźmi i nadzieję, która pojawia się w oku, które
wcześniej było „martwe”, daleko od Jezusa.
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Uwielbiamy œpiewem – Cecyliada 2013

·
·
·

III miejsce — Anita Frątczak ze Szkoły Pod−
stawowej nr 2 w Trzciance,
wyróżnienie — Oliwia Kasparewicz ze Szkoły
Podstawowej w Białej,
wyróżnienie — Laura Handschke ze Szkoły
Podstawowej w Romanowie Dolnym.

W dniu 25 listopada 2013 r. w Hali Sporto−
wo−Widowiskowej w Trzciance odbył się IV Po−
wiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Ce−
cyliada 2013. Eliminacje corocznie są organizo−
wane przez Zespół Szkół Katolickich. Charakter
przesłuchań ma na celu wyłonienie najlepszych
wykonawców w kategoriach indywidualnej i ze−
społowej wśród klas I–III oraz IV–VI szkoły pod−
stawowej. Wystąpienia wokalne stanowią oka−
zję do nawiązania do mocno utrwalonej tradycji
chrześcijańskiej polegającej na uwielbianiu Boga
śpiewem — tym szczególnym rodzajem modli−
twy artystycznej. Na scenie zaprezentowała się
okazała grupa uczestników, którzy przybyli z róż−
nych stron powiatu czarnkowsko−trzcianeckiego.
Zgodnie z kalendarzem liturgicznym w dniu 22
listopada przypada wspomnienie św. Cecylii Rzy−
mianki, patronki muzyki sakralnej.
Występy sceniczne były emocjonujące i ujawniły
szereg talentów śpiewaczych. Uczestnicy byli oce−
niani przez następujących członków jury: Marię
Gęsicką — przewodniczącą komisji sędziowskiej,
na co dzień instruktorkę Trzcianeckiego Domu Kul−
tury, Genowefę Gołaś — chórzystkę chóru Pasjo−
nata TDK−u, i Grzegorza Rychlika — muzyka.
Eliminacje zakończyły się poniżej podanym wer−
dyktem.
Z grona najmłodszych wykonawców na podium
znaleźli się:
I miejsce — Katarzyna Anioła ze Szkoły Pod−
stawowej w Połajewie,
II miejsce — Aleksandra Furs ze Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w Trzciance,

·
·

Jeśli chodzi o zespoły klas I–III, przyznano na−
stępujące miejsca, w tym ex aequo dwa I miejsca:
I miejsce — duet ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzciance w składzie: Maria Kotiuszko
i Zofia Kotiuszko,
I miejsce — dziewczęta z Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance: Julia Frycz, Julia Dziam−
ska, Julia Mikanowicz, Weronika Kajkowska,
Lidia Wojciechowska, Berenika Strzelecka
i Maria Krychowiak,
II miejsce — nie przyznano,
III miejsce — duet ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzciance: Aleksandra Lewandowska
i Oliwia Pakos.

·
·
··

Wśród uczniów klas IV–VI zaś przyznano na−
stępujące nagrody. W kategorii solistów wytypo−
wano następujących laureatów, w tym ex aequo
dwa II miejsca:
I miejsce — Aleksandra Maćkowiak ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie,
II miejsce — Zuzanna Matz ze Szkoły Pod−
stawowej w Romanowie Dolnym,
II miejsce — Alicja Jęchorek ze Szkoły Pod−
stawowej nr 2 w Trzciance,
III miejsce — Julia Grela ze Szkoły Podsta−
wowej nr 2 w Trzciance,

·
·
·
·
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Wśród klas IV–VI wyróżniono poniższe zespo−
ły, przy czym jury nie przyznało najwyższej lokaty
w tej kategorii:
II miejsce — dziewczęta ze Szkoły Podsta−
wowej w Siedlisku: Dominika Krusińska, Julia
Jędrych, Paulina Drzewiecka, Wiktoria Potocka,
Klaudia Janaszkiewicz i Sylwia Jagiełła,
III miejsce — zespół z Zespołu Szkół Kato−
lickich w Trzciance: Agata Tomczak, Jagoda Ro−

·
·

jewska, Julia Mazur i Malwina Brodziak,
wyróżnienie — duet ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2 w Trzciance: Aleksandra Sobczak i Wik−
toria Kłosińska,
wyróżnienie — trio ze Szkoły Podstawowej
w Rychliku: Weronika Kroszel, Marta Kenig i Ni−
kola Dobrzyńska.

·
·

Cieszymy się, że w jednym miejscu mogło się
zebrać tylu uzdolnionych wokalistów. Uwielbianie
Boga śpiewem odbywające się w ramach Cecy−
liady jest radosnym aktem twórczości dziecięcej.
Krzysztof Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann

·
·

wyróżnienie — Sylwia Marciniak ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Trzciance,
wyróżnienie — Aleksandra Mantaj ze Szko−
ły Podstawowej nr 2 w Trzciance.
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Witryna Biblioteki
Parafialnej w Trzciance

W dobie masowej i przyspieszonej
wymiany informacji biblioteki musz¹
wprowadzaæ nowoczesne metody
promowania czytelnictwa oraz
korzystania ze swoich zbiorów.
W przypadku, gdy biblioteka
prowadzi dodatkowo szersz¹
dzia³alnoœæ kulturaln¹, nowoczesny i
sprawny kontakt ze spo³eczeñstwem
jest szczególnie wa¿ny.
Jedną z form kontaktu z czytelnikami, poten−
cjalnymi uczestnikami wydarzeń kulturalnych, czy
nawet z osobami, które z ciekawości chcą zapo−
znać się z ofertą biblioteki lub z jej działalnością,
jest witryna internetowa. Zachęcamy więc do jej
przeglądania: www.bibltk.pl. W Sieci — oprócz
podstawowych informacji jak adres, telefon,
e−mail oraz dni i godziny otwarcia — w różnych
zakładkach można znaleźć następujące treści:
Oferta biblioteki. Podane są tu rodzaje ksią−
żek, prasa, kasety wideo, CD i DVD. Wśród ksią−
żek dominują pozycje religijne z wyszczególnie−
niem działów dotyczących teologii, Biblii, teologii
dogmatycznej, praktycznej i pastoralnej, Kościo−
ła chrześcijańskiego, ogólnej historii Kościoła,
Kościołów poszczególnych wyznań chrześcijań−
skich oraz religii niechrześcijańskich.
Biblioteka oferuje także bogaty zbiór książek
dotyczących najnowszej historii Polski, głównie
XX w., w tym problematykę wschodnią przedsta−
wiającą burzliwe i tragiczne losy mieszkańców
Kresów. Prócz tego mamy też pozycje z zakresu
filozofii, beletrystyki, literatury dziecięcej, dyspo−
nujemy również lekturami szkolnymi. Ważnym
działem bibliotecznym są pozycje dotyczące

·

Trzcianki i okolic.
Historia biblioteki.
Przedstawiamy opis działal−
ności biblioteki, począwszy
od jej otwarcia i poświęce−
nia przez śp. ks. bpa Wil−
helma Plutę w dniu 20
kwietnia 1983 r. Przybliżo−
ny jest stopniowy rozwój
biblioteki wraz z wykazem
wszystkich aktualnych i by−
łych pracowników−wolonta−
riuszy, którzy przyczynili się
do jej rozbudowy. Historia
biblioteki zawiera wykaz
wszystkich przedsięwzięć
realizowanych przez 30 lat.
Statystyka. Groma−
dzimy wszystkie dane sta−
tystyczne od początku ist−
nienia biblioteki w zakre−
sie wielkości zbiorów, wy−
Cegie³ka
pożyczeń oraz wypożycza−
rozprowadzana
jących. Jest to wspaniały
podczas budowy
materiał do analizy, z któ−
koœcio³a w Trzciance.
rej wynika, że apogeum
czytelnictwa przypadało na lata 1990/1991. Dzi−
siaj ilość wypożyczanych samych książek ustabi−
lizowała się na poziomie około 800, nie licząc
wypożyczanej prasy oraz płyt CD i DVD.
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Dokumen−
tujemy programy wszystkich TKCh i relacje z ich prze−
biegu, począwszy od 1983 r. Przywołujemy w tym
kontekście wiele koncertów, wystaw, prelekcji, pro−
jekcji filmowych, spektakli, konkursów, spotkań
z różnymi ciekawymi osobistościami. Stałym i włą−

·

·

·

Najstarsza ksiêga
metrykalna za³o¿ona
przez proboszcza
ks. Andrzeja Stanis³awa
Ciborta
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czającym społeczeństwo Trzcianki do aktywnego
udziału jest Konkurs Twórczości Artystycznej o Mo−
tywach Religijnych. Tysiące młodych i starszych, wy−
korzystując dary otrzymane od Stwórcy rysowało, ma−
lowało, rzeźbiło, haftowało, fotografowało i pisało
wiersze, prozę oraz tworzyło muzykę.
Katalog książek. Udostępniamy katalog około
14000 książek będących w zasobach Biblioteki
Parafialnej. Zamieszczony jest on na serwerze Fe−
deracji Bibliotek Kościelnych FIDES. Wszystkie
książki skatalogowane są w programie kompute−
rowym MAK, co bardzo ułatwia wyszukiwanie od−
powiedniej pozycji nie tylko poprzez tytuł lub auto−
ra, ale także przy pomocy słów kluczowych.
Sympozja. Mamy program i relację z sym−
pozjum na KUL−u w Lublinie pt. Biblioteki klasz−
torne i kościelne z referatem dotyczącym Biblio−
teki Parafialnej w Trzciance z 2001 r. oraz z trzech
sympozjów, które odbyły się w Trzciance z okazji
dwudziesto−, dwudziestopięcio− i trzydziestole−
cia istnienia biblioteki,
Pielgrzymki. Pokazujemy program i relacje
z pielgrzymek organizowanych przez bibliotekę po
Polsce i po ponad 30 państwach Europy i Azji obej−
mujących tereny od Paryża przez La Salette po je−
zioro Bajkał i Mongolię oraz od Aten po Helsinki.
Zjazdy ministrantów z lat 1945–1965.
Chętni mogą obejrzeć zdjęcia archiwalne z pierw−
szych 20 powojennych lat oraz program i relację
z siedmiu zjazdów organizowanych cyklicznie co
pięć lat, począwszy od 1983 r.
Pomnik Jana Pawła II. Przedstawiamy in−
formację dotyczącą budowy i uroczystości poświę−
cenia pomnika w Trzciance, który odsłonięty zo−
stał z okazji Roku Jubileuszowego 2000.
Muzeum Parafialne. Po wybraniu tej zakładki
możemy zapoznać się z wirtualnym muzeum pre−

·
·
·
·
·
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zentującym cegiełkę na budowę kościoła z około
1914 r., stare pieczęcie z XIX w., księgi parafialne
chrztów, ślubów i zgonów znajdujące się w Archi−
wum Diecezjalnym w Koszalinie. Mamy też opis
księży, sióstr zakonnych, organisty i kościelnego
spoczywających na miejscowym cmentarzu.
Działalność wydawnicza. Zadbaliśmy
o wykaz wszystkich pozycji wydanych przez Bi−
bliotekę Parafialną.
Inna działalność. Publikujemy wykaz i omó−
wienie różnych działań biblioteki poza cyklicznymi
Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej, takich jak wy−
stawy, spotkania, konkursy czy projekcje filmowe.
Ciekawostki. Prezentowane są najstarsze
książki w zbiorach biblioteki, również książki skonfi−
skowane przez władze PRL w ogólnokrajowej akcji
rewizji w całym kraju przeprowadzonej w bibliote−
kach kościelnych w dniu 22 sierpnia 1960 r., także
album o Janie Pawle II z dedykacją dla Biblioteki
Parafialnej w Trzciance autora Adama Bujaka wpi−
saną pięć godzin przed śmiercią Ojca Świętego.

·
·
·

Głównym celem Biblioteki Parafialnej jest pro−
mowanie wartości chrześcijańskich poprzez udo−
stępnianie książek, prasy, środków audiowizu−
alnych, a także poprzez organizowanie różnych
działań kulturalnych. Wszystko to ma pomóc
poszukującym w dochodzeniu do wiary, a wie−
rzącym — w jej ugruntowaniu.
Z doświadczeń 30 lat istnienia biblioteki wy−
nika, że jej rola niezmiennie jest ważna. Począt−
kowe jej lata istnienia przypadały na czas domi−
nacji systemu komunistycznego i jawnej oraz
wrogiej ideologii walczącej z Kościołem i tradycją
chrześcijańską. Dzisiaj mamy do czynienia z bar−
dziej wysublimowaną, choć nie mniej zajadłą,
walką z takimi pojęciami jak wartości chrześci−
jańskie, patriotyzm czy tradycja. Zło nazywa się
dobrem, a w imię tzw. „tolerancji” promuje się
różnego rodzaju wynaturzenia. Aby nie ulec temu
zmasowanemu atakowi propagandy, konieczny
jest indywidualny wysiłek w poszukiwaniu Praw−
dy. Biblioteka Parafialna to zadanie chce ułatwić.
Zapraszamy na www.bibltk.pl.
oraz do biblioteki w godzinach jej otwarcia:
poniedziałek – piątek – 16.30–19.00,
sobota – 9.00–12.00 i 16.30–19.00.
Edwin Klessa

··

Fot.: Edwin Klessa

Ksi¹¿ka skonfiskowana przez w³adze PRL w 1960 r.
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Rurki
z kremem
Wprawdzie Boże Narodzenie już
za pasem, ale przed nami jesz−
cze czas ferii zimowych i karna−
wału. Zachęcam wszystkich, ro−
dziców, dzieci i młodzież do zma−
gań kulinarnych, które są świetną
okazją do rodzinnej zabawy i bu−
dowania więzi, a także do naby−
wania nowych umiejętności, któ−
re z pewnością przydadzą się na
przyszłość. Moja przygoda z kuch−
nią i piekarnikiem rozpoczęła się
już w dzieciństwie i przerodziła się
w pasję, która towarzyszy mi od
wielu lat. Chcę zaprosić wszyst−
kich Czytelników do zmierzenia się
z wypiekiem rurek z kremem.
Będziemy potrzebowali stożko−
wych foremek do wypieku rurek.
Możemy je nabyć w dobrze zaopa−
trzonych sklepach gospodarstwa
domowego albo zamówić w skle−
pie internetowym.
Do wyrobienia kruchego cia−
sta potrzebujemy:
0,5 kg mąki,
1 szklankę kwaśnej śmie−
tany 18%,
1 kostkę masła 200 g,
1 żółtko,
szczyptę soli.

··
··
·

Po wyrobieniu ciasta wkłada−
my je do lodówki na godzinę. W tym czacie przygoto−
wujemy foremki, smarując je masłem lub olejem.
Ciasto wałkujemy na grubość ok. 2–3 mm, tniemy w
paski o wymiarach 2 cm x 20 cm i nawijamy na
foremki, rozpoczynając od strony węższej, jednocze−
śnie pilnując, aby ciasto zachodziło na siebie przynaj−
mniej 5 mm. Układamy na blasze tak, aby koniec
zawiniętego ciasta był od spodu i aby rurki się nie
stykały. Na jedną blachę powinniśmy zmieścić ok.
18 rurek.
Możemy przed pieczeniem umoczyć rurki w białku
i udekorować grubym cukrem. Pieczemy je na kolor
złoty w temperaturze 180 °C. Po upieczeniu od razu
ściągamy z foremek. Zamiast ciasta kruchego może−

my użyć kupnego ciasta francu−
skiego, które świetnie nadaje się
do tego celu.
W czasie pieczenia rurek przy−
gotowujemy nadzienie. Możemy
w tym celu wykorzystać każdy
krem na bazie budyniu, kaszy
mannej czy krem kupiony do roz−
robienia.
Nie dorównają one jednak kre−
mowi zrobionemu z samodzielnie
wykonanego budyniu. Do jego
wykonania potrzeba:
2 szklanki mleka,
1 żółtko,
1 cukier waniliowy,
1 płaską łyżkę mąki ziem−
niaczanej,
3 kopiaste łyżki mąki
pszennej,
3/4 szklanki cukru.

··
··
·
·

Połowę szklanki mleka łączy−
my trzepaczką z żółtkiem, mąką
i cukrem waniliowym. Pozostałe
mleko z cukrem doprowadzamy
do wrzenia. Wlewamy do mleka
masę budyniową, energicznie
mieszając, aby nie powstały grud−
ki. Trzymamy na małym ogniu do
pierwszego pęcherzyka. Tak ugo−
towany budyń jest wyborny do
przygotowania kremów do kremó−
wek, tortów i rurek. Potrzeba go
utrzeć z masłem w dowolnej pro−
porcji. Ja dodaję zwykle masło
osełkowe 300 g. Ucieram zatem
masło, aby zbielało, nabierając powietrza i małymi
porcjami dodaję masę budyniową. Najlepszym spo−
sobem do samodzielnego nadziewania rurek jest tuba
zrobiona z papieru albo rękaw cukierniczy. Taka por−
cja kremu starczy na ok. 50–60 rurek. Kupne ciasto
francuskie jest odrobinę słone, dlatego możemy upie−
czone z niego rurki nadziać także inną masą: jajeczną,
duszonymi pieczarkami czy mięsem i zapiec z serem
w piekarniku jako przystawkę, którą zachwycimy na−
szych gości.
Życzę wszystkim miłośnikom kuchni dobrej zaba−
wy i odwagi w kulinarnym eksperymentowaniu.

ks. Piotr Stangricki MS

styczeń, luty 2014
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apież Franciszek
w przesłaniu na
XXII Światowy
Dzień Chorego pisze:
„Potrzeba ludzi, którzy
w przeciwności świata
wniosą nadzieję i uś−
miech Boga”. Podkreśla
również, że „w naszym
cierpieniu jest cierpienie
Jezusa, wraz z nami
dźwiga On jego ciężar
i nadaje mu sens”.
Cierpienie jest nieod−
łącznym towarzyszem
ludzkiego życia od mo−
mentu narodzenia aż do śmierci. Stanowi tajem−
nicę, która w świetle wiary nabiera szczególne−
go znaczenia.
W Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele opi−
sów cierpienia: niebezpieczeństwo śmierci,
śmierć własnych dzieci, śmierć pierworodnego
syna i jedynaka, bezdzietność, prześladowanie
i wrogość otoczenia, szyderstwo i wyśmiewanie
cierpiącego, samotność i opuszczenie, choroby
i wiele innych. Biblia pokazuje, że trudne do−
świadczenie cierpienia towarzyszy ludziom od
samego początku.
Podczas odwiedzin chorych w ich domach czę−
sto jako księża spotykamy się z pytaniem dla−
czego cierpienie? Na to pytanie daje odpowiedź
bł. Jan Paweł II w liście apostolskim z dnia 11
lutego 1984 r. Salvifici doloris, gdzie rozważa
chrześcijański sens ludzkiego cierpienia:
„Aby móc poznać prawdziwą odpowiedź na
pytanie »dlaczego cierpienie«, musimy skierować
nasze spojrzenie na objawienie Bożej miłości,
ostatecznego źródła sensu wszystkiego, co ist−
nieje. Miłość jest też najpełniejszym źródłem
sensu cierpienia, które
pozostaje zawsze tajem−
nicą: zdajemy sobie spra−
wę, że wszelkie nasze
wyjaśnienia będą za−
wsze niewystarczające
i nieadekwatne. Chry−
stus pozwala nam wejść
w tajemnicę i odkryć

„dlaczego cierpienie”,
o ile jesteśmy zdolni po−
jąć wzniosłość miłości
Bożej. (…) Miłość jest
też najpełniejszym źró−
dłem odpowiedzi na py−
tanie o sens cierpienia.
Odpowiedzi tej udzielił
Bóg człowiekowi w Krzy−
żu Jezusa Chrystusa”
(Salvifici doloris, 13).
Bóg dopuszcza cier−
pienie i śmierć jako skut−
ki grzechu tuż po stwo−
rzeniu człowieka, ale na
tym nie kończy. Nie prze−
staje walczyć o nas. Miłość Boga najpełniej ob−
jawiła się w Jezusie Chrystusie, który w swojej
męce, śmierci i zmartwychwstaniu pokazał nam,
że to On jest Panem życia i śmierci.
Obchodom XXII Światowego Dnia Chorego
towarzyszą słowa: „Wiara i miłosierdzie: »My tak−
że winniśmy oddać życie za braci« (1J 3,16)”.
Dlatego w szukaniu odpowiedzi o sens cierpie−
nia warto również obok pytania: dlaczego cier−
pienie? zapytać siebie: dla kogo cierpienie? Swoje
cierpienie i chorobę można ofiarować w intencji
kogoś, kto bardzo potrzebuje modlitwy.
Jako duszpasterz powołań prowadziłem reko−
lekcje na południu Polski i miałem spotkanie
z chorymi. Prosiłem ich o ofiarowanie swojej mo−
dlitwy w intencji powołań do życia zakonnego
i kapłańskiego oraz za małżeństwa i rodziny. Te−
raz podczas odwiedzin chorych proszę ich o mo−
dlitwę w różnych intencjach. Świadome przeży−
wanie swojego cierpienia w łączności z Jezusem
daje nie tylko siłę do przezwyciężania trudności,
ale pokazuje, że to, czego doświadczam, ma
szczególne znaczenie.
Ludzie starsi, chorzy
i cierpiący są wielkim
skarbem Kościoła, który
aby móc ewangelizować,
potrzebuje siły płynącej
z ich modlitwy i świadome−
go przeżywania swojego
cierpienia i słabości.
ks. Damian Kramarz MS

XXII Œwiatowy
Dzieñ Chorych
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Cierpienie – decyzja Boga
Człowiek często cierpienie stawia na równi ze złem, a jest to nieprawda.

C

ierpimy, gdy nasze plany
i ambicje się nie realizują,
fizyczny ból odczuwają sportow−
cy w wyniku intensywnych ćwi−
czeń. Cierpienie bywa sygnałem
choroby, konfliktu w rodzinie.
Cierpienie jest siłą napędową
w rozwoju i postępie, sprzyja
twórczości i kreatywności. Spor−
towcy osiągają sukcesy. Lecząc
się, ratujemy nasze zdrowie
i życie. W sytuacjach konflikto−
wych z najbliższymi cierpimy,
a to cierpienie uzdalnia nas do
wybaczania. Wówczas możemy
wołać w modlitwie Ojcze nasz,
kończąc: „odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”.
Wiele osób dobrowolnie wy−
rzeka się przyjemności i w wol−
ności przyjmuje cierpienie dla
dobra własnego rozwoju ducho−
wego. Inni dobrowolnie przyj−
mują cierpienie dla dobra innych, np. św. Mak−
symilian Maria Kolbe czy bł. ks. Jerzy Popie−
łuszko. Cierpienie człowieka ma głęboki sens

i nie jest karą zsyłaną przez
Boga za popełnione grzechy. Ta
koncepcja nie tłumaczy, dlacze−
go cierpią maleńkie dzieci, nie
wyjaśnia też, jak to się dzieje,
że ludzie niegodziwi prawie nie
cierpią. Wiemy, że udręki nie
są rozłożone równomiernie na
wszystkich grzeszników, bo cier−
pienie jest tajemnicą.
Jest wynikiem miłości Boga.
Stanowi Ojcowski zamiar, które−
go celem jest nakłonienie czło−
wieka do czynienia dobra, jest
zaproszeniem do życia wieczne−
go w Niebie. Pismo Święte w Li−
ście do Hebrajczyków w pełni od−
słania zbawczą wartość cierpie−
nia (por. Hbr 12, 7–13). Cierpie−
nie wpisane jest w dzieje czło−
wieka. Jest naświetlone Słowem
Bożym. Słowa te są drogowska−
zem, dają zrozumienie sensu
cierpienia i muszą być jak naj−
bardziej osobistym udziałem każdego z nas
w odkrywaniu prawdy o sobie przed Ojcem.
El¿bieta Panert-Mumot

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

· ·

27 stycznia – Rocznica Powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy
2 lutego – Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego 11 lutego − Światowy Dzień Chorego 16 lutego – rozpoczęcie katechez
zwiastowania drogi neokatehumenalnej dla dorosłych 3 marca – Rocznica Nadania Praw Miejskich
Trzciance
5 marca – Środa Popielcowa
8−12 marca – rekolekcje wielkopostne
26 marca –
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.

·

·

·

·

·
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