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Światło z La Salette
Fot. ks. Zbigniew Welter MS
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SŁOWO PROBOSZCZA

PROWADŹMY DIALOG

Fot. arch. prywatne
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TERESA KACZMAROWSKA
Z RODZINĄ

ZDJĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W KOŚCIELE
POŚWIĘCONEJ SYBIRAKOM

Ikona Spotkań Małżeńskich

Spotkania Małżeńskie, które pracując z małżeństwami i narzeczonymi, propaguje zasady dialogu.
Ofiarowana Ojcu Świętemu ikona symbolizuje
małżonków trwających w dialogu. Połączone
profile tworzą oblicze Chrystusa. Oznaczają one
więź małżonków i ich jedność w Bogu. Aureola
wyraża ich drogę do świętości. Równocześnie
w tle jest krzyż mówiący o cierpieniu, które jest
nieuchronne w życiu każdego człowieka, ale ma
moc zbawczą. Według stowarzyszenia Spotkania
Małżeńskie dialog to spotkanie drugiego człowieka, w jego sytuacji życiowej, w jego prawdzie.
Dokonuje się to w miłości.
Warto tu zacytować krótko zasady dialogu, bo
być może zainspiruje to kogoś do pogłębienia
tematu. Aby naprawdę spotkać się ze sobą nawzajem, potrzeba:
• bardziej słuchać niż mówić,
• bardziej rozumieć niż oceniać,
• bardziej dzielić się sobą niż dyskutować,
• a nade wszystko przebaczać.
Warto zaryzykować takie postanowienie, które
może przynieść tylko dobro i pogłębienie relacji
z drugim człowiekiem. Ryzykujmy więc i prowadźmy dialog.
Dobrego i błogosławionego 2020 roku!!!

ks. Zbigniew Cybulski MS

proboszcz parafii
pw. św. Jana Chrzciciela

Fot. Piotr Starosta

Rozpoczęliśmy kolejny nowy rok w naszym życiu.
To dobra okazja, by życzyć wszelkiej pomyślności,
a w szczególności daru pełnienia woli Bożej i kroczenia Pańskimi drogami. Tego właśnie pragnę życzyć
każdej Mieszkance i każdemu Mieszkańcowi Trzcianki,
wszystkim Parafianom i Gościom tu przebywającym.
Rozpoczynając rok 2020, składamy sobie
życzenia, snujemy plany, podejmujemy postanowienia. Niektóre nasze zamierzenia będą trwały,
jak zwykle to bywa, chwilę… Niemniej jednak
warto podejmować wyzwania, dobrze jest pracować nad sobą, by stawać się lepszym. W dzisiejszym świecie duży problem stanowi wzajemna
komunikacja, dialog, rozmowa. Myślę, że warto
podejmować wysiłek w tej sferze. By żyło nam się
lepiej, potrzeba uczyć się jak ze sobą rozmawiać.
W dniu 13 listopada 2019 r. w Watykanie doszło do spotkania papieża Franciszka z Ireną i Jerzym Grzybowskimi, założycielami stowarzyszenia
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SYBERYJSKIE BOŻE
NARODZENIE
Boże Narodzenie to czas wspólnego przebywania z naszymi bliskimi, zapominania o doznanych krzywdach, przebaczania, odnawiania i odbudowywania relacji. Czas jedności i miłości. Kiedy siadamy do świątecznej wieczerzy
wigilijnej, nawet nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że są wśród nas tacy, którym bożonarodzeniowy okres
nie kojarzy się z czymś miłym i przyjemnym. Niektórzy z naszych rodaków doświadczyli wielu krzywd, bolesnych
przeżyć związanych z wygnaniem na nieludzką ziemię. Był okres, kiedy nie można było o tym wspominać, rozmawiać, opowiadać. Co prawda czasy się zmieniły i o wielu wydarzeniach historycznych bez obawy można dziś
mówić, szczególnie o tych bardzo trudnych, bolesnych, związanych np. z zsyłką na Syberię czy do Kazachstanu,
jednak trzeba o to pytać, póki jeszcze jest taka możliwość, póki świadkowie tamtych wydarzeń są pośród nas.
Takimi osobami są trzcianeccy sybiracy.
Syberia to piękna, niezwykła i cudowna kraina, jednocześnie bardzo wymagająca, często
okrutna i niemająca litości. Lata są tam gorące,
a zimy bardzo zimne. Aby tam żyć, trzeba się tam
urodzić albo przynajmniej dobrze przygotować
do zamieszkiwania tych terenów. Wiemy, że nie
każdy jest w stanie tam przetrwać. Po wkroczeniu
radzieckich wojsk na ziemie polskie nasi rodacy
wywożeni byli ze swoich rodzinnych stron w bydlęcych wagonach, bez żadnej opieki i przywożeni
na miejsce zsyłki, traktowano ich jak złoczyńców
tylko dlatego, że byli Polakami. Sybiracy często
nie mieli nawet wiele czasu, aby zabrać ze sobą
cokolwiek w momencie zastosowania wobec nich
przymusowego pobytu w odległych, odizolowanych stronach świata.
Jedną z osób, które mogą nam opowiedzieć
o tych bolesnych wspomnieniach, jest pani
Teresa Kaczmarowska z domu Fularz, pełniąca

od lat funkcję Prezesa Koła Związku Sybiraków.
Wspomina tak swój pobyt na obczyźnie: „Chociaż podczas pobytu na Syberii byłam małym
dzieckiem, tak samo jak dorośli doświadczałam
cierpienia, głodu, zimna. Tym bardziej było to
bolesne, że z rodzicami i siostrami Marią oraz
Heleną musieliśmy się zmagać z chorobami,
brakiem lekarstw czy zwykłego kawałka chleba.
Latem można było uzbierać jagód, grzybów bądź
ziół, ale zimą nie było już prawie nic do jedzenia.
Gdy zabrano ojca na wojnę, zostałyśmy same.
Ponieważ mama karmiła mnie własnym mlekiem,
najtrudniejszy moment przyszedł, gdy ją zamknięto z innymi kobietami w ciurmie – jak wspominała
moja siostra Helena. Siostry tak długo przynosiły
mnie płaczącą z głodu do komendanta i kładły
na jego stół, by mama mogła mnie nakarmić, aż
w końcu wypuścił mamę z tego więzienia. Jako
małe dziecko ledwie uniknęłam śmierci. Wielu
najmłodszych nie miało tego szczęścia. Ponieważ
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Drzewko pełne pluszaków w szpitalu
Z p. Dorotą Szkyrpan, p. Magdaleną Gębską, p. Małgorzatą
Mańkowską, p. Urszulą Majewską, p. Moniką Mikołajczak
oraz p. Pawłem Szkyrpanem rozmawia Izabela Grzeszczuk.
Gdy w okresie świąteczno-noworocznym wchodzi się do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego trzcianeckiego szpitala, tuż przed pracownią rentgenowską widnieje spora choinka. Nie ma chyba osoby, która nie uradowałaby się na widok
drzewka przystrojonego nie w tradycyjne bombki czy girlandy, ale w… pluszaki.
Z gałązek spoglądają wszelkiej maści pluszowe maskotki, uśmiechają się misie
zatknięte za poręcze, przykuwają wzrok lalki spoczywające na podłodze. Od
koloru do wyboru, istna feeria barw, mnóstwo
najprzeróżniejszych zabawek.

OKŁADKA BRAMY PIEKIEŁ. SYBIRACKIE WSPOMNIENIA ZYGMUNTA
STRENCZAKA – KSIĄŻKI M.IN. O TRZCIANECKICH SYBIRAKACH

Nowy Rok. Jedynie w domowym zaciszu można
było odmawiać modlitwy. Tęskniliśmy za świętami Bożego Narodzenia w Radolinie, za pysznymi
tradycyjnymi potrawami. Tymczasem bywało tak,
że jedliśmy jedynie czarny chleb, a znakiem świąt
było składanie sobie życzeń. Długie lata trwały,
zanim powróciliśmy do Polski. Ja po ukończeniu
podstawówki i szkoły średniej poszłam na studia.
Mieszkałam w Taszkiencie. Do Polski wróciłam już
z własnym mężem i dziećmi.”.
Warto wiedzieć o tym, że zwyczaj pozostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole upowszechnił się z tego powodu, że w wyniku powstań
narodowych w XIX w., gdy często wielu członków
rodzin było zsyłanych na Syberię, ze względu
na nich właśnie organizowało się nakrycie dla
oczekiwanego, a dawno niewidzianego gościa.
W 2000 r. przez Związek Sybiraków została
ufundowana tablica pamiątkowa, która zawisła
na ścianie kościoła parafialnego pw. św. Jana
Chrzciciela. Znajduje się ona tuż przy wejściu do
świątyni. Być może często przechodzimy obok
niej, nie zwracając na nią uwagi. Jednak czasami
zatrzymajmy się przy niej. Przypomnijmy sobie
o ludziach, którzy bardzo tęskniąc za Ojczyzną,
za rodzinnymi stronami, cierpieli, a jednak nie
poddawali się i do końca wierzyli, że powrócą do
Polski. Szczególnie pamiętajmy o nich w czasie
świat Bożego Narodzenia, gdy mamy to jedno
puste miejsce przy stole.
Piotr Starosta

Skąd się wziął taki pomysł?
Ta nietypowo przystrojona choinka to efekt wieloletniej już tradycji. Od dawna bowiem rozdajemy
dzieciom maskotki, tylko że do niedawna nie było to
tak widoczne – mówią pracownice rtg. Zaczęło się
to od czasu, gdy zauważyłyśmy że dzieci, które przychodzą do nas na badanie, były często wystraszone
i niewspółpracujące podczas wykonywania zdjęć
rentgenowskich. Trzeba było je powtarzać, a cała
procedura niepotrzebnie się wydłużała. Żadne dobro
słowo nie pomagało w rozładowaniu tego strachu tak,
jak przytulenie pluszaczka, którego potem dziecko
mogło zabrać ze sobą. Zaczęłyśmy więc przynosić
z domu własne zabawki, każda z nas w miarę
swoich możliwości, i dawałyśmy je najmłodszym.
Dzieci się uspokajały, badania sprawnie przebiegały.
Cieszyłyśmy się, gdy z uśmiechem na twarzyczkach
wychodziły z naszej pracowni. Jednak nie spodziewałyśmy się, że docenią to także rodzice naszych
małych pacjentów, i to jak! W krótkim czasie sami
zaczęli przynosić do nas pluszaki, by rozdać je innym
dzieciom. Wiadomość o zbiórce zabawek pojawiła się
także w Internecie. Do akcji przyłączyły się szkoły.
Zaczęły do nas napływać ogromne ilości przeróżnych
zabawek, książeczek, nawet akcesoriów do wózków
dziecięcych. W pewnym momencie nazbierałyśmy ich
tak dużo, że postanowiłyśmy rozdawać je każdemu
w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Tak właśnie narodziła się akcja pluszakowa.
Która to już z kolei?
Jest to trzecia taka akcja. Już na początku Adwentu ubieramy choinkę i układamy zabawki. Każdego
dnia dokładamy nowe, bo te wyłożone szybko znajdują swoich nabywców. Cieszymy się, gdy rano, przychodząc do pracy, widzimy puste miejsce na gałązce
świątecznego drzewka. Znaczy to, że nasza akcja

Fot. Izabela Grzeszczuk
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Fot. Izabela Grzeszczuk

Związek Radziecki nie uznawał religii, nie było
mowy, aby w jakiś sposób obchodzić święta. Jedynie po cichu można było modlić się i śpiewać
pobożne pieśni. Z powodu ogromnej biedy na
Boże Narodzenie nie można było marzyć o cieple
czy pysznym jedzeniu. Cudem zdobywane przez
mamę ziemniaki, ugotowane w łupinach, były
prawdziwym rarytasem na świątecznym stole.
Jedynie te skromnie przygotowane bulwy przypominały o tym, że są święta. Do Polski wróciliśmy
w roku 1946 i dopiero tutaj szczęście się do nas
uśmiechnęło, bo po długiej rozłące spotkaliśmy
ojca i mogliśmy rozpocząć nowe życie w Rudce,
i powoli zapominać o strasznej biedzie, jaką
przeżywaliśmy na Wschodzie.”.
Wydawać by się mogło, że tułaczka Polaków
na Syberii zakończyła się zaraz po II wojnie
światowej… że kto mógł i chciał, to powrócił do
Polski i żył w miarę szczęśliwie. Niestety, ale
tak dobrze nie było. W latach 50. do Radolina
przybyła z wygnania na Syberii rodzina Żyźniewskich. Wspomina pani Irena Bachtiarow: „Nasza
rodzina trafiła do Radolina, gdzie próbowała się
odnaleźć, zbudować swój dom, zorganizować
swoje miejsce. Chodziliśmy do szkoły. Uczyliśmy
się życia. Mieliśmy okazję przeżywać radośnie
święta. Jednak w roku 1965 zmarł tata. Mama
z nieznanych mi powodów zdecydowała, że chce
wrócić z dziećmi do Związku Radzieckiego. W roku
1967 znaleźliśmy się w okolicy Irkucka. Okazało
się, że wyjazd nie był szczęśliwym wyborem naszej
mamy, bowiem nie była w stanie samodzielnie
utrzymać gromadki dzieci. Musiała oddać nas do
internatu w innej miejscowości. Mogliśmy chodzić
do szkoły, ale też dzięki internatowi mieliśmy możliwość napełnić nasze żołądki. Do domu przyjeżdżaliśmy na soboty i niedziele. W domu groził nam
zwyczajnie głód. Pobyt w internacie ratował nam
życie. Całymi miesiącami w domu nie było prądu.
Przy lampie naftowej lub świeczce namiętnie czytaliśmy książki, bo blisko domu była biblioteka.
To pozwalało nam pamiętać o tym, że jest lepszy
świat. W czasie wakacji pracowaliśmy wszyscy, aby
zarobić na chleb, zeszyty, książki. Nie było czasu
na wypoczynek. Najboleśniej to nasze wygnanie
odczuwało się podczas świąt. W Związku Radzieckim nie można było obchodzić żadnych uroczystości religijnych. Odrobina radości pojawiała się w

Światło z La Salette
Fot. Piotr Starosta
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podoba się ludziom. Czasem zdarzają się śmieszne
sytuacje. Pewnej starszej pani bardzo spodobała się
lalka i przekonywała swojego wnuczka, by ją zabrał do
domu, a dziecku wcale ona nie przypadła do gustu,
pragnęło ono akurat wziąć misia, i to z naderwanym
uchem. Po długich perswazjach do domu został
zabrany miś. Babcia może nie była usatysfakcjonowana, ale dziecko za to najszczęśliwsze na świecie!
Wasza akcja przynosi wiele radości. Czy
ludzi nie dziwi, że we współczesnym świecie
można otrzymać coś za darmo?
Niektórych to dziwi. Nawet dopytują, czy upatrzonego pluszaka mogą zabrać do domu, ot tak,
bez płacenia. Oczywiście, że mogą. Taka jest idea
naszej akcji. Zabawki są w różnym stanie. Niektóre
w lepszym, niektóre w gorszym, ale każdy może
coś dla siebie wybrać. My to robimy z intencji serca,
cieszymy się, jeśli komuś możemy w ten sposób
sprawić radość.
Gratuluję pomysłu. Mam nadzieję, że akcja
pluszakowa na trwałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń szpitalnych. Bardzo Paniom dziękuję
za rozmowę.
***
Pracownicy Pracowni Rentgenowskiej Szpitala
Powiatowego w Trzciance bardzo dziękują wszystkim
osobom prywatnym, anonimowym ofiarodawcom
i szkołom, które dobrowolnie włączyły się w naszą
pomocową akcję, a dzięki którym krąg ludzi dobrej
woli może dalej się rozszerzać.

Światło z La Salette
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Oaza Rodzin I stopnia
Zacznijmy od tego, że ciężko było się wybrać na 15-dniowe rekolekcje. Nigdy nie byliśmy na tak długich wakacjach, a co dopiero
na rekolekcjach. Jednak po ich zakończeniu nie żałowaliśmy ani
jednego dnia. Każdy był cenny. Był to bardzo rodzinny czas. Często tylko ze sobą przebywamy, obserwujemy, jak nasze dzieci
się bawią, na rekolekcjach każdy członek rodziny był tak samo
zaangażowany w zabawę. Było beztrosko i śmiesznie. Był to też
czas wyciszenia, odcięcia się od świata zewnętrznego. Codzienna Msza św., czytanie Pisma Świętego, czas na wiele refleksji.
Na rekolekcjach na nowo zakochaliśmy się w sobie. Szczególnie tę naszą zażyłość odczuliśmy podczas odnowy przysięgi
małżeńskiej i możliwości jej ponownego wypowiedzenia po tylu
latach wspólnego życia. W pamięci zapadły mi słowa jednego
z uczestników, który szczerze wyznał pod koniec rekolekcji:
„Bałem się tu przyjeżdżać, bo myślałem, że spotkam tu samych
nawiedzonych czy też świętych ludzi. A wy wszyscy jesteście NORMALNI”. I tak też było. Przebywali tam
sami normalni ludzie: z problemami, zwątpieniami i trudnościami. To właśnie w nich spotkaliśmy Jezusa. Dzięki ich świadectwu, postawie i obecności tam, spokornieliśmy i umocniliśmy się. Chwała Panu.

Fot. arch. prywatne

Jak rodzina może przeżyć urlop?

Oaza Rodzin II stopnia

Fot. arch. prywatne

– Justyna i Konrad

Fot. arch. prywatne

Od dnia 28 czerwca do dnia 14 lipca 2019 r. uczestniczyliśmy
w rekolekcjach Domowego Kościoła – Oaza Rodzin II stopnia
w Pyzówce. Były one poświęcone głównie tematyce Exodusu
– czyli „wyjścia” z niewoli, z grzechu. Jako Mojżesz wiódł nas
wspaniały i niezwykle zaangażowany ksiądz moderator Roman
Rychert. Wprowadzani byliśmy w przeżywanie liturgii jako źródła i szczytu życia duchowego, a zwłaszcza liturgii domowej,
m.in. ucząc się, jak wspólnie przeżywać święta, niedziele, jak
przebywać w gronie rodziny, jak przeżywać poszczególne okresy
liturgiczne, np. Adwent czy Wielki Post. Mogliśmy przy tym brać
czynny udział w różnego rodzaju liturgiach poprzez m.in. śpiewanie psalmów czy czytanie Słowa Bożego.
Każdy dzień na rekolekcjach wnosił nowe doświadczenia
wiary zarówno podczas rozważania Słowa Bożego, jak i również
pogłębiania zagadnień duchowości małżeńskiej, czyli rodzinnego katechumenatu, realizowanego dzięki odkrywaniu roli zobowiązań jako szczególnych darów.
Przeżywaliśmy dzień po dniu spotkania z Księgą Wyjścia. Odkryliśmy przy tym, że Stary Testament
nie jest księgą zamkniętą czy zakończoną i że pomimo upływu czasu powtarzamy wciąż te same
błędy oraz popełniamy podobne grzechy. Często na co dzień jesteśmy faraonami o twardym sercu
lub narzekającymi na wszystko Izraelitami – ciągle niezadowolonymi.
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Szczególnym przeżyciem było oazowe „wyjście” zakończone odnowieniem chrztu świętego.
Niesamowitym też dniem był dzień wspólnoty w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Ludźmierzu, gdzie mogliśmy usłyszeć świadectwa wiary i zobaczyć, jak powiększają się szeregi
członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Na nowo odkryliśmy bogactwo wspólnoty wyrażone przez
różne charyzmaty obecne w Kościele. Nie tylko diakonia, ale i każda z rodzin uczestniczących w rekolekcjach zaskakiwała nas swoją postawą: otwartością, zanurzeniem w modlitwie czy cierpliwością
wobec dzieci. Czas rekolekcji był dla nas okresem szczególnego przebywania blisko Pana, wzrostu
życia duchowego, ale również odpoczynkiem dla ciała i umysłu w przepięknych górach. To było
15 wspaniałych dni, które na nowo nas nawróciły i uczyniły nasz związek małżeński piękniejszym,
mocniejszym i bliższym Bogu. Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, których posłał do Pyzówki – byli
oni dla nas świadkami żywej wiary i miłości do Chrystusa.
– Małgorzata i Marek
wraz z Martynką i Magdalenką

Oaza Rodzin III stopnia
W dniach 3–19 sierpnia 2019 r. uczestniczyliśmy wspólnie
z 12 małżeństwami w rekolekcjach Domowego Kościoła Oaza
Rodzin III w Krakowie. Trzeci stopień różni się od pozostałych
rekolekcji tym, że codziennie gości się w innym kościele. Celem
oazy jest odkrycie Misterium Kościoła. Sam Kraków zachęca do
zwiedzenia, a przeżywanie rekolekcji w tylu dostojnych i znanych
świątyniach, gdzie znajdują się groby i relikwie wielu świętych,
niejednokrotnie napaja zadumą nad doczesnym życiem. Każdy
dzień dawał nam niezapomniane chwile i poruszał nasze emocje,
np. poranna Msza św. odbywająca się tylko dla naszej grupy na
Wawelu, odwiedziny w Tyńcu, Sanktuarium św. Jana Pawła II,
Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie podążaliśmy drogą krzyżową po
przepięknych stacjach. Budujące były również spotkania z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, kardynałem Konradem
Krajewskim, małymi siostrami Jezusa czy muzykiem Skaldów Janem Budziaszkiem.
Dziękujemy Panu Bogu za czas 15-dniowego pielgrzymowania, za wzbogacenie nas w wiarę i siłę na
kolejny rok pracy w formacji Domowego Kościoła.

Fot. arch. prywatne
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– Angelika i Tomasz
To były świadectwa małżeństw, które zdecydowały się uczestniczyć w 15-dniowych rekolekcjach.
W następnym numerze przestawimy relacje z 5-dniowych nauk rekolekcyjnych.
Zwracamy się do wszystkich małżonków, którzy pragną pogłębiać wzajemną miłość i jedność
małżeńską, odczuwają potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary i pragną
wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości. To Was Chrystus dziś pyta: „Czy miłujesz mnie
bardziej niż inni?” Nie zwlekajcie „ABY PEŁNIEJ I LEPIEJ ŻYĆ”!!! Wspólnota Domowego Kościoła jest
miejscem dla Was!
Relacje zebrał Tomasz Urban.

Śpiewajmy Panu z radością

M

uzyka jest nieodłącznym elementem
naszego życia. Wszędzie słyszymy jakieś
dźwięki. Tu coś stuka, tam coś puka, tu
jakaś melodia, tam jakaś piosenka. Muzyka…
Często nam pomaga, ale zdarza się też, że przeszkadza. Muzyka… Można z nią zrobić dosłownie
wszystko. Można wykorzystać ją dobrze, można
też niewłaściwie.
Jedną z form dobrego wykorzystania muzyki
i gry na instrumentach są schole działające przy
parafiach. Czym one są? Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I
Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum),
służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej
śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony
wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się
zespół wokalny tworzony przez osoby związane
z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.
Pan Bóg daje nam wiele wspólnot, dla każdego odpowiednią, bo zna nas najlepiej. Jedną

z nich może być – i dla wielu jest – właśnie
schola. Bóg zna nas nie tylko po imieniu, ale
każdego z nas obdarował specjalnymi łaskami – talentami.
W naszej wspólnocie – w scholi dziecięcej,
łączy nas szczególny dar od Boga – głos i miłość
do śpiewu wykonywanego na Jego chwałę. Schola
po to właśnie jest, żeby uwielbiać Go śpiewem.
Pomimo naszej różnorodności mamy jeden cel,
który scala nas w tym, co robimy, i pomaga nam
zmotywować się do wspólnych spotkań i prób,
aby nasz śpiew był coraz piękniejszy. W naszej
scholi dziecięcej śpiewają chłopcy i dziewczęta
w różnym wieku i w ogóle nam to nie przeszkadza,
że jest między nami spora różnica w przeżytych
latach. Jesteśmy koleżankami i kolegami, ale wierzymy, że do tej wspólnoty zostaliśmy zaproszeni,
by śpiewać dla Pana Boga.
Wspierają nas też mamy dzieci przynależących do scholi, ponieważ często razem z nami
uczestniczą w próbach wokalnych. Czym dłużej
przychodzimy na nasze spotkania, tym więcej
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poznajemy piosenek. Coraz ważniejsze stają
się dla nas teksty, które śpiewamy. Lubimy te
o Maryi. Zanim nauczymy się melodii danego
utworu, najpierw siostra prowadząca tłumaczy
nam, o czym będziemy śpiewać. Dzieje się to po
to, abyśmy wszyscy rozumieli przywoływane teksty i żeby z czasem ten nasz śpiew przerodził się
w modlitwę. Może czasem wykonujemy ciągle te
same piosenki, ale odbywa się to tak dlatego, że
bardzo je lubimy i przez ich powtarzanie, staramy
się nimi modlić.
Każdy z nas uczy się w swoim tempie. Jedni
szybciej, inni wolniej. Nikt nikogo tutaj nie popędza, bo rozumiemy, że każdy z nas jest odmienny.
Czasami nam się nie chce, brakuje entuzjazmu
i motywacji do działania. Wtedy starsi wspomagają młodszych i dają im dobry przykład swoją
postawą i zaangażowaniem, a ci mniejsi z kolei
zarażają pozostałych swoim entuzjazmem i prostotą. Śpiewamy pięknie, kiedy jesteśmy oparciem jeden dla drugiego. Stale uczymy się, że tu
nie chodzi o sukcesy wokalne, ale o wyrażanie
miłości do Jezusa i bycie razem w świecie, gdzie
tak trudno o relacje międzyosobowe. Najśmieszniej jest wtedy, kiedy s. Marta Jagielska CSFFM
wymyśla różne ćwiczenia, aby usprawnić nasze
przepony albo nauczyć nas, jak powinniśmy prawidłowo otwierać buzie, żeby poszczególne słowa
dobrze wybrzmiewały. Wydajemy przy tym różne
dziwne dźwięki, często nie mogąc powstrzymać
się od śmiechu. Ta atmosfera radości jest tym, co
sprawia, że na próbach czujemy się bezpiecznie
i naturalnie.
Pewnie, że dużo jeszcze przed nami nauki
i stale musimy sobie przypominać, że to Bóg
w naszej wspólnocie jest na pierwszym miejscu,
ale jesteśmy jeszcze dziećmi, więc nie zawsze
o tym pamiętamy. Ufamy, że przyjdzie taki czas,
że będziemy wiedzieli, jak sprawić, aby nasze
życie stanowiło najpiękniejszą pieśń dla Jezusa
i Maryi. Teraz zaś jesteśmy na początku naszej
drogi wiary i doskonalenia się w śpiewie, gdy to
zaczyna się nasza przygoda w scholi, kiedy to modlitwa przeradza się w śpiew, i na odwrót. Coś już
umiemy, ale chcemy uczyć się więcej. Pragniemy
doskonalić się nie tylko technicznie, ale i poprzez
wyrażanie naszej postawy, aby słowa, które
śpiewamy, naprawdę wypływały z naszych serc.

9
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Światło z La Salette
Fot. ks. Zbigniew Welter MS
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Każde wskazówki i sugestie są dla nas ważne,
bo możemy się rozwijać. Wiemy, że nasz udział
w scholi jest częścią wielkiej Tajemnicy Wiary, bo
możemy angażować się przez naszą muzyczną
aktywność dla Jezusa podczas Eucharystii. Dla
nas małych to znak, że nasz Zbawiciel chce mieć
dzieci obok siebie i nasze dziecięce głosy są dla
Niego bardzo ważne.
Chcielibyśmy, żeby w naszej scholi było wiele
dzieci, również tych grających na instrumentach.
Wtedy nasza modlitwa byłaby jeszcze piękniejsza. Cieszymy się, że przychodząc na spotkania,
możemy nie tylko nauczyć się nowych piosenek,
ale przede wszystkim wzrasta nasza miłość do
Jezusa. Razem z siostrą prowadzącą uczymy
się modlitwy i szukamy sposobów, jak bardziej
kochać Boga w śpiewie i drugim człowieku.
Spotykamy się w każdą środę o godz. 16.00
i niedziele o godz. 10.15 w oratorium Domu
Parafialnego. Nasz śpiew towarzyszy uczestniczącym w niedzielnej Eucharystii odprawianej
o godz. 11.00, przeznaczonej dla najmłodszych
z naszej parafii. Jesteśmy bardzo otwarci. Z tygodnia na tydzień robi się nas coraz więcej i to
jest powód do ogromnej radości. Ucieszymy się
każdą osobą, która do nas dołączy, aby razem
tworzyć tę piękną wspólnotę dzieci Bożych.
Zapraszamy więc każdego chętnego do przystąpienia do scholi dziecięcej.
Prosimy również o modlitwę, abyśmy mogli
wzrastać na większą chwałę Pana Boga i aby nasz
śpiew pomagał w coraz głębszym przeżywaniu
Mszy św.
s. Marta Jagielska CSFFM
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Pomogła mi moja wiara
Z p. Władysławą Wojciechowską
rozmawia Izabela Grzeszczuk.
Życie potrafi zaskakiwać. Gdy wybierałam się
na wywiad do p. Władysławy Wojciechowskiej,
z d. Jóźwiak, 90-letniej mieszkanki Trzcianki, nie
spodziewałam się, że ujrzę uśmiechniętą, pełną
życia starszą panią o błyskotliwym umyśle i pięknym
sercu. A przecież nie musiało tak być. Pani Władysława przeżyła piekło rzezi wołyńskiej w 1943 r., co pozostawiło niezatarty ślad w jej pamięci. Samo słowo
„Wołyń” wywołuje do dziś łzy w jej oczach, bo okrucieństw, których była świadkiem, nie da się zapomnieć.
Pani Władysławo, urodziła się Pani w dniu
3 października 1929 r. w Zastawiu. Gdzie to jest?
Jest to na Ukrainie w powiecie kostopolskim
w województwie wołyńskim. Obecnie Zastawie
już nie istnieje. Po wymordowaniu Polaków wieś
doszczętnie spalono, tak że obecnie nie ma po
niej ani śladu.
Co pamięta Pani z czasów swojego dzieciństwa?
Dzieciństwo, które brutalnie przerwał wybuch
wojny w 1939 r., to chyba jedyny okres w moim
życiu, o którym mogę powiedzieć „piękny”, choć
i tę sielankę zakłóciła przedwczesna śmierć taty.
Ludzie jednak byli życzliwi, pracowici, okoliczni
zaś Ukraińcy bezkonfliktowi. Wokół nas mieszkało
wiele małżeństw polsko-ukraińskich. Po śmierci
taty mama, chcąc zapewnić nam byt, zgodziła się
na służbę u państwa w Małyńsku, gdzie była gosposią. Po powrocie kupiła niewielką gospodarkę.
I tak żyliśmy spokojnie: mama, mój o 8 lat starszy
brat i ja – aż do wybuchu wojny. Wtedy zaczęło
się dziać bardzo źle, ale
nie wiedzieliśmy jeszcze
wówczas, że najgorsze
piekło przed nami. Już
od maja 1943 r. zaczęła
rozchodzić się wieść,
że Ukraińcy mają nas
mordować. W ludziach
zaczął narastać niepokój.
Napaść nastąpiła nagle
w nocy w dniu 29 czerw-

ca. Bandyci otoczyli całą wieś i zabijali wszystkich
Polaków – mężczyzn, kobiety, nie było litości dla
ciężarnych czy dzieci, domy zaś palili. Cudem
uniknęliśmy wtedy śmierci, gdyż sąsiad Ukrainiec
ostrzegł nas zawczasu, byśmy natychmiast uciekali. Mama spakowała najpotrzebniejsze rzeczy,
trochę odzieży, brat przywiązał krowę do wozu
i wyruszyliśmy w stronę Janówki. Tam czekał pociąg, jak się później okazało, jedyny transport do
Niemiec. Było nam obojętne, dokąd jedziemy, byle
dalej od tych okropności. Za krowę mama zdobyła
ciepły płaszcz damski, przydał się później, gdy już
znależliśmy się w Niemczech. Jechaliśmy dwa dni
zwykłymi towarowymi wagonami, aż dotarliśmy do
Tanny w Turyngii. Tu już było inaczej. Mama dostała
pracę w majątku u bauera (bogatego gospodarza
niemieckiego) w Frankendorfie. Mieliśmy do dyspozycji dwa pokoje i kuchnię. Wreszcie mogliśmy
spokojniej odetchnąć. Ja, choć miałam wówczas
14 lat, chętnie pomagałam w pracach, wiązałam
snopki, wykonywałam drobniejsze czynności w gospodarstwie. Za to otrzymywałam parę marek,
jedzenie, mleko. Nie biedowaliśmy.
Czas pobytu
w Niemczech wspomina Pani zdecydowanie lepiej. Dlaczego? Przecież trwała
wtedy wojna.
Szef, Niemiec, był
wyjątkowo dobrym
człowiekiem. Dbał

Drzewo genealogiczne rodziny
Wojciechowskich, 28 listopada 2019 r.

o nas, nigdy nikomu nie ubliżył. Poza tym Tanna
była na uboczu wojny, nie docierały tu bombardowania. Codziennie dziękowaliśmy Panu Bogu za
cud ocalenia, choć i tak po przeżyciach na Ukrainie
nie mogłam spać spokojnie. Wystarczyło, że firanka poruszyła się w oknie, ja już ze strachu płakałam. Ciągle w myślach wracały obrazy z przeszłości.
Okres pobytu w Niemczech to także czas,
gdy poznała Pani swojego przyszłego męża.
Jak to się stało?
Mąż, Tadeusz, wtedy jeszcze kawaler, pracował
w sąsiednim majątku. Pochodził z Kujaw, do pracy zaś w Niemczech trafił z łapanki. Cóż tu dużo
mówić, był niesłychanie przystojny, 8 lat ode mnie
starszy,więc zawrócił mi w głowie. Ślub jednak
wzięliśmy dopiero w Polsce w 1946 r., a udzielał
nam go pierwszy proboszcz w powojennej parafii
trzcianeckiej ks. Tadeusz Ptak MS.
Zanim jednak do tego doszło, czekał jeszcze
Panią powrót do Polski. Jak to się stało, że
znalazła się Pani właśnie w Trzciance?
W Niemczech byliśmy do sierpnia 1945 r. W tym
czasie całe rzesze wysiedlonej ludności przemieszczały się do kraju. Mama bardzo chciała wracać
na Wołyń. Nie rozumiała, że tam nie ma już nic,
wszystko spalone. To, że znaleźliśmy się w Trzciance, to przypadek. Pociąg, którym wracaliśmy,
kursował z Wrocławia do Krzyża Wielkopolskiego
i Trzcianki. Wreszcie zmęczeni wielodniową podróżą wysiedliśmy na stacji w Trzciance. Nikogo tu nie
znaliśmy, wszystko było takie obce. PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny) działał bardzo nieudolnie.
Sami musieliśmy zdobywać żywność, samodzielnie
też znaleźliśmy mieszkanie przy ulicy Gorzowskiej,
wtedy jeszcze nazywanej Schlopperstrasse. Tam
wreszcie osiedliśmy się. Mieszkanie było brudne,
zapluskwione, ale i tak cieszyliśmy się, że wreszcie
mamy swój własny kąt.

Jak wyglądało Pani codzienne życie w nowych warunkach?
Gdy już odnowiliśmy mieszkanie, a byłam już
wówczas mężatką, na świat zaczęły przychodzić
dzieci. Urodziłam ich sześcioro: pięciu synów i jedną córkę. Moja mama, która z nami mieszkała,
pomagała mi przy ich wychowaniu. Mąż pracował
w Lubmorze, ja zaś, aby wspomóc domowy budżet,
podejmowałam się różnych zajęć: pracowałam
w ogrodnictwie, opiekowałam się dziećmi, wykonywałam prace sezonowe u gospodarzy w zamian
za ziemniaki na zimę. Pracowałam także w dawnym hotelu Polonia (obecny budynek biblioteki
publicznej), w Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość”
oraz w Lubmorze, gdzie sprzątałam i stróżowałam.
Tam doczekałam renty, bo ze względu na stan
kręgosłupa nie mogłam pracować dalej. I tak
przeżyłam 90 lat, choć życie mnie nie rozpieszczało. W roku 1996 umarł mój mąż, odeszło też
już czterech moich synów, zostało dwoje najmłodszych: Andrzej i Małgosia. Ale rodzinę mam dużą:
doczekałam 13 wnuków, 16 prawnuków i dwóch
praprawnuków.
Pani Władysławo, chylę przed Panią czoła.
Przeżyła Pani tyle ciężkich chwil, a pozostała
tak pogodna i serdeczna.
Pomogła mi w tym moja wiara. Gdyby nie Pan
Bóg i wsparcie od najbliższych, pewnie mnie już
by nie było.
Izabela Grzeszczuk

Pani Władysława w dniu wywiadu
w swoim mieszkaniu – 28 listopada 2019 r.

Trasa procesji między opłotkami koło „kuźni”.
Trzcianki pamiętają stan techniczny ul. Prostej
sprzed kilkudziesięciu laty. Była ona bardzo
zaniedbana z mocno zniszczoną nawierzchnią
tzw. kocimi łbami, a także z przewracającymi się
płotami ogrodów, na miejscu których dzisiaj stoją
bloki osiedla 25-lecia. Nie zezwolono na dotychczasową trasę procesyjną wytyczoną ulicami: Sikorskiego, Staszica, Mickiewicza, Dąbrowskiego
i Sikorskiego. Zmiana nastąpiła na dwa dni przed
uroczystością. Oktawę Bożego Ciała kończyła,
jak napisano w kronice parafialnej, procesja do
czterech ołtarzy „wokół mauzoleum”.
W dniu 30 lipca władze miejskie zarządziły,
że w niedzielę o godz. 10.00 odbędzie się akcja
zbierania stonki, w ogłoszeniach parafialnych
zaś przypomniano, że wtedy właśnie można

Fronton kościoła bez lamp w 1949 r.
W dniu 1 listopada Msze św. odbyły
się w kościele o godz.
8.00, 9.00 i 11.00,
a o godz. 16.00 –
nieszpory, po których nastąpiła procesja na cmentarz
i tam kontynuowano
modlitwy.
W dniu 3 grudnia
zostały poświęcone
dwa nowe ołtarzyki,
ustawione przed filarami: św. Tadeusza i św.
Barbary.
Warto odnotować, że nadal, jak co roku, przez
cały 1950 r., porządek Mszy św. oraz nabożeństw
przedstawiał się następująco:
• w niedziele i święta – Msza św. o godz. 8.00,
9.00 oraz suma o godz. 11.00, a po obiedzie
nieszpory o godz. 15.00,
• w dni powszednie – Msza św. o godz. 7.00
i 8.00
Po południu nie było Mszy św. Nie odbywały
się także Eucharystie koncelebrowane. Gdy
np. byli w Trzciance jacyś księża przyjezdni, to
odprawiali tzw. cichą Mszę św. przy bocznym
ołtarzu, równolegle do tej sprawowanej w tym
samym czasie przy ołtarzu głównym. Wszystkie
kazania, po wcześniejszym zdjęciu ornatu przez
księdza, głoszone były z ambony. Pamiętajmy,
że nie było wtedy nagłośnienia w kościele, więc
kapłan musiał donośnie wygłaszać nauki, by być
słyszalnym w całym kościele. Księża odprawiali
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Msze św. oraz nabożeństwa przodem do ołtarza
i tyłem do wiernych, a cała liturgia sprawowana
była w języku łacińskim. Tylko Ewangelia i kazanie
głoszone były w językach narodowych. Ministranci w imieniu wiernych odpowiadali księdzu po
łacinie i musieli znać na pamięć tzw. ministranturę, w której największe trudności sprawiało
zapamiętanie całej treści Confiteor i Suscipiat.
Wierni natomiast posługiwali się książeczkami do
nabożeństwa w języku polskim oraz brali udział
w ogólnym śpiewie pieśni liturgicznych.
Poza tym odbywały się nabożeństwa: podczas
Wielkiego Postu – Gorzkie Żale w niedziele,
a Droga Krzyżowa w piątki. Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia: Wielkiego Czwartku,
Piątku i Soboty, rozpoczynały się rano o godz.
8.00, a święcenie pokarmów – w Wielką Sobotę
tylko raz, tj. o godz. 15.00, oraz na wsiach –
o ustalonych godzinach. Nabożeństwa majowe
i czerwcowe odprawiano o godz. 19.00. We
wrześniu w każdą środę odprawiane było nabożeństwa saletyńskie, w październiku – codziennie
nabożeństwa różańcowe, w listopadzie w każdą
środę – nieszpory żałobne połączone z wypominkami, a w Adwencie o godz. 7.00 rano – roraty.
W roku 1950 przywiązywano duże znaczenie
do śpiewu w kościele. W ogłoszeniach parafialnych pojawiały się apele o nieprzeciąganie śpiewu w kościele i wielokrotnie po nabożeństwach
odbywały się kilkuminutowe próby nowych pieśni.
Były również liczne komunikaty informujące
o możliwości odbioru zagubionych rzeczy: kluczy,
obrączek, złotego medalika, różańca, torebki,
apaszki, pieniędzy, zegarka, medalionu, paczki
żywnościowej czy torby z chlebem. Roztargnienie
dotyczyło nie tylko ludzi, ale również zwierząt,
bo ogłaszano o możliwości odbioru zabłąkanych
gąsek, kur i kurczaków.
W zakrystii rozprowadzane były gromnice,
śpiewniki, katechizmy oraz losy, z których dochód
był przeznaczony na odbudowę kościołów w Warszawie. Przed naszą świątynią organizowano
zbiórkę funduszy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Seminarium Duchownego w Gorzowie oraz na pokrycie kosztów
wykonania ołtarzyków św. Tadeusza i św. Barbary.
Rok 1950 zakończono uroczystymi nieszporami i odśpiewaniem hymnów Święty Boże i Te
Deum Laudamus.
Edwin Klessa

Fot.: Edwin Klessa

Ówczesny zapis kronikarski – z obawy przed
represjami, jakim został poddany Kościół katolicki w Polsce pod koniec lat 40. – w roku 1950
był niezmiernie krótki i ograniczał się do odnotowania ważniejszych działań duszpasterskich
w naszej parafii. Zawiera jedynie cztery strony,
nie ma ani jednego zdjęcia, które miałoby ilustrować tamten czas. Trochę więcej szczegółów
można jeszcze wyczytać w zbiorze ogłoszeń
parafialnych pochodzących z tamtego roku.
Te skromne zapisy, którymi dysponujemy, pozwalają odtworzyć ważniejsze wydarzenia oraz
atmosferę panującą w naszej parafii.
Rok 1950 ogłoszony został Rokiem Jubileuszowym w dniu 24 grudnia 1949 r. przez papieża
Piusa XII i trwał do dnia 15 grudnia 1950 r. Ten
okres stanowił wiele okazji dla ożywienia życia
religijnego wiernych. Odbywały się wystawienia
Najświętszego Sakramentu połączone z błogosławieństwem: po jasełkach w dniu 6 stycznia
(tylko błogosławieństwo), w każdy pierwszy
czwartek miesiąca – publiczna godzinna adoracja
o godz. 18.00 (tzw. Godzina Święta), w pierwsze piątki miesiąca – półgodzinne wystawienia
Hostii o godz. 6.30, nabożeństwo 40-godzinne
przed odpustem parafialnym z całodziennymi
adoracjami, a także w czasie trzydniowych nauk
na zakończenie Roku Świętego – w oddzielnych
terminach dla różnych stanów: mężczyzn, kobiet,
młodzieży męskiej, młodzieży żeńskiej oraz dzieci.
Ówcześnie coroczna kolęda zaczynała się na
początku stycznia od wizytowania wiosek. Ksiądz
z ministrantami o godz. 10.00 rano odbierany był
z plebanii bryczką, która z wioski przyjeżdżała po
duszpasterza, a po zakończeniu kolędy odwoziła
go do Trzcianki. W mieście zaś kolęda zaczynała
się o godz. 14.00.
W dzień Trzech Króli dużym zainteresowaniem
cieszyły się jasełka odegrane przez dzieci. Jak
zauważył kronikarz parafialny, ta nowa forma
uczczenia narodzin Bożej Dzieciny wywołała gwałtowną, chociaż chwilową, burzę lokalnych władz.
W styczniu z ambony padła przestroga przed
fałszywymi prorokami, którzy chodzą po domach,

uczestniczyć we Mszy św. o godz. 8.00 lub
o godz. 9.00.
W porze letniej uzupełniono płytkami plac
przed głównym wejściem do kościoła, wykonano
też ozdobne betonowe słupki oraz ustawiono dwie
betonowe lampy, na których już od kilkunastu
lat zamontowane zostały reflektory oświetlające
fronton kościoła.
Fot. arch. Biblioteki Parafialnej

Parafia św. Jana Chrzciciela
w Trzciance
70 lat temu – 1950 r.

powołując się na upoważnienie otrzymane od
księdza proboszcza.
Z okazji Wielkanocy zorganizowano spowiedź
w szpitalu dla pacjentów oraz dla osób chorych
i starszych w domach, według wcześniejszych
zgłoszeń.
W dniach od 15 do 17 maja trwały niepraktykowane już dzisiaj Dni Krzyżowe, które kończyła
procesja po Mszy św. ze śpiewem Litanii do
wszystkich świętych.
Na początku czerwca do Pierwszej Komunii
Świętej przystąpiło 113 dzieci. W kontekście
tego wydarzenia ciekawy zapis można przeczytać w ogłoszeniach parafialnych: „Zaraz po Mszy
św. wyruszamy procesją do kościoła szkolnego,
skąd zgromadzone dzieci przyprowadzi się do
kościoła parafialnego na dalsze uroczystości”.
Jest tu oczywiście mowa o byłym kościele poewangelickim, który przez parafię był remontowany
z przeznaczeniem na tzw. kościół szkolny.
W czerwcu decyzją Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Pile ograniczono trasę procesji Bożego Ciała do następującego odcinka:
przejście fragmentem ul. Żeromskiego, następnie dzisiejszą ul. Prostą, dalej ul. Dąbrowskiego
w kierunku ul. Sikorskiego. Starsi mieszkańcy
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

23 listopada–1 grudnia – III Powiatowy Konkurs
„Święci na miarę (naszych czasów)”: wystawa pokonkursowa.

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

8 listopada – Uroczystości pogrzebowe śp. Leokadii
Boguszewskiej, matki śp. ks. Zdzisława Boguszewskiego MS.

11 listopada – Obchody Narodowego Święta
Niepodległości – Msza św. w intencji Ojczyzny.

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
na trzcianeckich cmentarzach.

2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(tzw. Dzień Zaduszny).

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

26 listopada – Początek prac
konserwacyjnych ołtarza
Najświętszego Serca
Pana Jezusa:
demontaż nastawy ołtarza.
8 grudnia– Przyjęcie nowych członków
liturgicznej służby ołtarza.
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NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM
Chcesz szybko przygotować dietetyczny posiłek dla Twojej rodziny,
cieszący się zarówno
walorami smakowymi,
jak i zdrowotnymi? Jeżeli tak, to uwzględnij
w swojej diecie naleśniki ze szpinakiem.
Czym one różnią się od zwykłych bardzo
cienkich placków usmażonych na patelni?
Otóż tym, że oprócz tradycyjnego chrupiącego ciasta zawierają szpinak, który posiada
właściwości lecznicze oraz jest jednym
z najzdrowszych warzyw zapobiegających
miażdżycy i chorobom nowotworowym. Dzieje
się tak dlatego, że właśnie szpinak posiada
bardzo mało kalorii i to, co jest najważniejsze – zawiera wiele składników odżywczych,
witaminy i minerały oraz witaminę C, żelazo,
potas, magnez i kwas foliowy. To tylko nieliczne walory zdrowotne szpinaku, dzięki którym
możemy cieszyć się zdrowiem całej rodziny,
zajadając się pysznymi naleśnikami.
Zatem w trosce o nasze zdrowie oraz
sprawność psychiczną i fizyczną dzielę się
przepisem na fantastyczną potrawę, i podaję odpowiednie składniki oraz sposób
wykonania:
▪  0,6 l mleka,
▪  2 jajka,

▪  2 łyżki oleju,
▪  szczypta soli.
Aby p r z y r z ą d z i ć
nasze danie, należy
dodawać mąki do uzyskania gęstości, a naleśniki trzeba usmażyć
na złoty kolor.
Jak uzyskać farsz do naleśników? Trzeba
mieć 0,5 kg szpinaku, który jest mrożony lub
świeży, siekany lub w formie liści. Szpinak
podsmażyć na patelni z dodatkiem łyżki
masła oraz 2–3 ząbków posiekanego lub
zgniecionego czosnku. Następnie trzeba mieć
2–3 filety z kurczaka, które należy pokroić
w kostkę i krótko podsmażyć z dodatkiem
ulubionych przypraw. Farsz ze szpinakiem
i kurczakiem doprawić według uznania, następnie wystudzić i nakładać na naleśniki.
Tak przygotowane naleśniki złożyć w chusteczkę lub w rulonik, i umieścić w naczyniu
żaroodpornym wysmarowanego masłem.
Na wierzch naleśników zetrzeć na wiórki
ser żółty lub położyć plastry mozzarelii.
Piekarnik nagrzać do 1800 Celsjusza i w tej
temperaturze przygotowane danie zapiekać
około 30 minut.
Smacznego!
Justyna Nowak

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
▪ VI Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia ▪ 72 rocznica powrotu Trzcianki do Macierzy – 27 stycznia ▪
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego ▪ Światowy Dzień Chorego – 11 lutego ▪ Środa Popielcowa –
26 lutego ▪ Rocznica Nadania Praw Miejskich Trzciance – 3 marca

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64-980 Trzcianka
www.trzcianka.saletyni.pl lub www.parafia.trzcianka.com.pl
adres e-mail: trzcianka@saletyni.pl
Zgromadzenie Misjonarzy 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
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