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Światło z La Salette

Kiedy patrzę oczami
wiary na miniony rok, to
w sercu doświadczam
ogromnej wdzięczności
i radości z powodu po−
mysłów Boga na moje
życie i tych, do których
zostałem posłany.
Mogę tylko śpiewać
z Maryją Magnificat,
dziękując za wielkie
dzieła, które Pan czyni
w sercach Parafian.
Kocham Kościół będą−
cy w drodze i nieustan−
nie szukający Jezusa
Chrystusa. Kocham
Kościół, który się zmaga ze swoimi słabościa−
mi, grzechami, ale ufa bardziej w miłosierdzie
Pana niż w swoją doskonałość. Pamiętam sło−
wa ks. Bohdana Dutki MS, ówczesnego wika−
riusza prowincjalnego. Widząc mój opór przed
przybyciem do Trzcianki, powiedział: „Masz po−
kochać swoją oblubienicę — parafię”. Powoli się
uczę... bo Jego łaska na wieki...
Św. Franciszek usłyszał od Pana słowa: „Idź,
odbuduj mój Kościół”, i zaczął zbierać kamienie
i coś z nich składać, później zrozumiał, że nie
o to chodzi Jezusowi, by miał skupić się tylko na
wymiarze materialnym, ale potrzebna jest ducho−
wa rewolucja. Wielka to sztuka budować Kościół
parafialny składający się z „żywych kamieni”,
a zarazem nie zaniedbywać jego zewnętrznego
piękna. Bez Bożej łaski jest to niemożliwe.
Dzięki ofiarności Parafian, przedsiębiorców
z naszej parafii, a także uzyskanym dotacjom
z budżetu Miasta i Gminy Trzcianka w wysoko−
ści 50.000 zł oraz z funduszy Samorządu Woje−
wództwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Kon−
serwatora Zabytków w wysokości 25.000 zł
w roku 2015 zrealizowano następujące prace:
1) prace remontowe przeprowadzone na pod−
daszu kościoła, ocieplenie stropu — 45.000 zł,
2) prace konserwatorskie górnej części ołta−
rza głównego — 45.950 zł,
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3) wymalowanie wnętrza kościoła wraz z kaplicą
Matki Bożej Saletyńskiej i zakrystią — 76.984 zł,
4) rekonstrukcja prezbiterium — 49.275 zł,
5) marmoryzacja filarów kościoła i ambony —
30.000 zł.
Całościowy koszt prac w tym roku wyniósł
247.209 zł.
Bardzo wzruszające chwile, kiedy osoby bar−
dzo ubogie, emeryci i renciści z serca odkładają
wdowi grosz na swój kościół. Jeden z dobrodzie−
jów powiedział: „Proszę księdza, ja to ofiarowa−
łem na potrzeby swojego domu, bo traktuję ten
kościół jak mój dom.”. Pan Bóg postawił wielu
wspaniałych ludzi o dobrym i otwartym sercu. To
dzięki nim ta świątynia tak pięknie wygląda i przez
ten rok udało się tyle zrobić w zakresie jej reno−
wacji. Bo Jego łaska na wieki...
Jakie są plany na ten rok?
Zostawiam to Panu Bogu, bo jakbym zaczął
pisać o nich, tobym Go nieźle rozbawił. W nowy
rok idziemy z NADZIEJĄ i dajmy się jej pokonać!
Od Wielkiego Postu rozpocznie się w naszej
parafii całodzienna adoracja Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy Matki Bo−
żej Saletyńskiej. To dla mnie największa radość.
Upatruję w niej siłę do działania w nowym roku.
Z b³ogos³awieñstwem
ks. Wawrzyniec Skraba MS
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Pomagam ludziom,
by wziêli odpowiedzialnoœæ za swoje ¿ycie
Proszę Ojca o przedstawienie swojej osoby
naszym czytelnikom.
Urodziłem się w 1948 r. w Poznaniu, gdzie
mieszkałem naprzeciwko klasztoru ojców domi−
nikanów. Jako student należałem do dominikań−
skiego duszpasterstwa. Po ukończeniu studiów
wstąpiłem w 1973 r. do Zakonu Kaznodziejskie−
go Dominikanów, odbyłem nowicjat w Poznaniu,
natomiast studia teologiczne w Krakowie.
W jakich placówkach Ojciec posługiwał po
święceniach kapłańskich?
Po przyjęciu święceń kapłańskich zostałem po−
słany na jeden rok do Tarnobrzega. Następnie
przez 12 lat przebywałem w klasztorze w Pozna−
niu. W tym czasie prowadziłem grupę modlitew−
no−charyzmatyczną Jerozolima oraz byłem kapela−
nem ośrodka dla prześladowanych politycznie.
W tym też czasie, współpracując ze śp. ojcem Ja−
nem Górą OP, tworzyliśmy program modlitewny
przy papieżu Janie Pawle II na Światowe Dni Mło−
dzieży odbywające się w 1991 r. w Częstocho−
wie. W latach 1992–2004 pracowałem w War−
szawie, gdzie założyłem fundację przeciwdziałania
uzależnieniom Dominik. W roku 2004 zostałem
przeniesiony do nowo powstałego klasztoru mi−
syjnego w Łodzi. Jest on bez parafii z małą do−
mową kaplicą, a mieszkający w nim zakonnicy
zajmują się posługą duszpasterską w innych pa−
rafiach i domach zakonnych. Od roku 2009 nato−
miast jestem w domu zakonnym w Szczecinie.
Jaką Ojciec obecnie prowadzi posługę dusz−
pasterską?
Zajmuję się prowadzeniem wszelkiego rodza−
ju rekolekcji.
Jaka posługa rekolekcyjna jest najbliższa ser−
cu Ojca?
Jest ich wiele, a pośród nich na pewno prowa−
dzenie spotkań modlitewnych o uzdrowienie we−
wnętrzne i zewnętrze, czyli o uzdrowienie całego
człowieka. Prowadzę również duszpasterstwo dla
mężczyzn. Na takich spotkaniach uczymy się być
mężczyznami wobec Boga i odnajdować męską
duchowość oraz zaangażowanie w Kościele.

Gdzie istnieją takie duszpasterstwa dla mężczyzn?
Jest ich coraz więcej w Polsce. Ja prowadzę taką
wspólnotę przy naszym klasztorze w Szczecinie.
Czy oprócz wymienionych form duszpaster−
skich są jeszcze inne?
Od trzech lat uczę się prowadzenia spotkań, pod−
czas których istotnym elementem są bibliodramy.
Psychologia zna coś takiego jak psychodrama, czyli
zaangażowanie w działaniu całego człowieka —
z jego psychiką i ciałem. Podobnie bibliodrama po−
lega na zaangażowaniu całego człowieka w przeży−
waniu swojej wiary. W Biblii jest wiele scenariuszy
konkretnych zdarzeń, które można sobie przeczy−
tać czysto intelektualnie lub wyobrazić sobie, jak
to wyglądało dawniej. Można też ten scenariusz
realizować dzisiaj i wtedy doświadczamy, że Bóg
jest żywy i działa teraz. Pismo Święte ukazuje takie
treści, dzięki którym każdy człowiek może się od−
naleźć w konkretnej życiowej sytuacji. Takie warsz−
taty trwają półtora dnia i prowadzę je razem z ze−
społem współpracowników i przyjaciół.
Od 2012 r. prowadzę również warsztaty modli−
twy otwarcia na Boże błogosławieństwo wedle pię−
ciu kluczy Neala Lozano, którą on nazywa modlitwą
uwolnienia. Nie jest to egzorcyzm, ale modlitwa,
która pomaga w nauczeniu się współpracy z łaską
Bożą. W konsekwencji prowadzi to danego czło−
wieka do brania odpowiedzialności za swoje życie.
Są też zespoły ludzi, którzy prowadzą modli−
twę indywidualną nad człowiekiem według pię−
ciu kluczy. Tak prowadzona modlitwa nad zain−
teresowanym i do tego przygotowanym człowie−
kiem trwa od czterech do pięciu godzin.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i polecam
naszą parafię oraz siebie Ojca modlitwie.

Fot.: fotomontaż Piotr Syrotiak

Z o. Tomaszem Alexiewiczem OP
rozmawia ks. Józef Kopciñski MS.

4

Światło z La Salette

– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
18 grudnia po raz piąty mieszkańcy Trzcianki spotka−
li się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas naszej parafii
przy współudziale Trzcianeckiego Dom Kultury. Nieste−
ty, tegoroczna pogoda, bardziej przypominająca marzec
niż grudzień, nieco przyćmiła radosny nastrój przedświą−
tecznego spotkania, które już na trwałe wpisało się w
tradycję naszego miasta. Mimo deszczu nie zabrakło
jednak ani wystawców, ani odwiedzających.
18 grudnia dobiegła końca renowacja polichromii
na ścianach prezbiterium naszego kościoła. Z uwagą
śledziliśmy mistrzowską pracę poznańskich konser−
watorów sztuki, którzy odsłonili pierwotne bogactwo
zdobień malarskich, jakie miała dawniej nasza świą−
tynia. Jednakże, jak już wcześniej wspominaliśmy,
pełny efekt ujrzymy dopiero wraz z dokończeniem re−
stauracji neobarokowego ołtarza głównego. Mamy
nadzieję, że w ciągu kilku następnych miesięcy uda
się zebrać odpowiednie fundusze na ten cel.
20 grudnia – w Niedzielę – jak co roku, zagościło
w naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Wpro−
wadzili je do świątyni harcerki i harcerze Związku Har−
cerstwa Rzeczypospolitej. Dzielili się nim z parafiana−
mi przez cały dzień po każdej Mszy św. Przesłanie
tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju brzmia−
ło: „Zauważ człowieka”.
Od 29 listopada do 20 grudnia w naszej parafii
trwała akcja roznoszenia opłatków po domach. Ks.
proboszcz Wawrzyniec Skraba MS składał serdecz−
ne „Bóg zapłać” wszystkim parafianom za złożone
przy tej okazji ofiary przeznaczone na remont kościo−
ła. Zebrano kwotę 16 520 zł.
24 grudnia uroczystą Wigilią i pasterką rozpoczęli−
śmy przeżywanie Bożego Narodzenia. W naszej parafii
przed Mszą odprawianą w noc Bożego Narodzenia,
upamiętniająca przybycie pasterzy do Betlejem, odbył
się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Kledziki i Przy−
jaciele. W świątyni na stopniach prezbiterium stanęła
malownicza szopka bożonarodzeniowa, a w niej m.in.
były obecne żywe bażanty, papugi, królik, a w akwa−
rium z wodospadem pływały egzotyczne rybki.
25 grudnia, w pierwszy dzień Świąt Bożego Naro−
dzenia, po Mszach św. w ramach Akcji Kolędników
Misyjnych prowadzono kwestę na rzecz szkoły kato−
lickiej prowadzonej w Santo Domingo w Ekwadorze
przez polskiego misjonarza ks. Leona Juchniewicza.
31 grudnia we wspomnienie św. Sylwestra, to
jest w ostatnim dniu roku kalendarzowego, zgroma−
dziliśmy się w kościele na okolicznościowej Euchary−

stii o godz. 18.00. Po niej odbyło się nabożeństwo
dziękczynno−przebłagalne za wszystko, co otrzymali−
śmy z rąk dobrego Pana.
3 stycznia Chór Pasjonata Trzcianeckiego Domu
Kultury wykonał dla wszystkich mieszkańców Trzcianki
bożonarodzeniowy koncert. Zgromadzeni w kościele
z zachwytem wysłuchali pięknej wiązanki kolęd. Nie
obyło się też bez bisów, których słuchacze domagali
się gorącymi oklaskami.
3 stycznia, w II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim,
członkowie grup i wspólnot parafialnych wraz z dusz−
pasterzami zgromadzili się w auli Domu Parafialnego
na spotkaniu opłatkowym. Było okolicznościowe sło−
wo ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS, a także
łamanie się opłatkiem i przekazywanie życzeń, wspól−
ne śpiewanie kolęd i rozmowy przy kawie, herbacie
oraz słodkościach.
6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego,
ulicami naszego miasta przeszedł II Trzcianecki Orszak
Trzech Króli. Bardzo liczny udział całych rodzin, mimo
dotkliwego zimna i padającego śniegu, jest dowodem,
że te niewątpliwie największe na świecie jasełka zna−
lazły uznanie mieszkańców Trzcianki. Tegoroczny or−
szak wyruszył sprzed budynku Zespołu Szkół Katolic−
kich i przeszedł przez centrum miasta, a jego zakoń−
czenie nastąpiło w parku 1 Maja. W realizację uroczy−
stości zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele z trzech
trzcianeckich szkół podstawowych, a jej sprawny prze−
bieg nie mógł się obyć bez udziału służb mundurowych
– Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
17 stycznia w naszym kościele została odprawiona
Msza św. w intencji sybiraków, którzy powrócili i dzisiaj
są z nami, a także w intencji tych, którzy pozostali na
nieludzkiej ziemi, oraz tych, którzy odeszli do Pana.
Od 28 grudnia do 21 stycznia w naszej parafii
trwała wizyta duszpasterska, zwana popularnie ko−
lędą. W imieniu wszystkich duszpasterzy ks. proboszcz
Wawrzyniec Skraba MS złożył „Bóg zapłać” za ser−
deczne przyjęcie w domach, wspólną modlitwę, po−
dzielenie się swoimi problemami, uwagami i rado−
ściami. Podziękował również za ofiary składane pod−
czas tych spotkań z parafianami.
27 stycznia w Trzciance obchodziliśmy 71 Roczni−
cę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. W naszym
kościele została odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki – tych,
którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli.
31 stycznia została odprawiona Msza św. z oka−
zji 70 rocznicy śmierci ks. Alojzego Bucksa, probosz−

marzec, kwiecień 2016

5
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cza w latach 1910−23, budowniczego naszego ko−
ścioła pw. św. Jana Chrzciciela.
3, 12 i 28 lutego w naszej parafii trzykrotnie doko−
nano aktu wandalizmu, w wyniku którego uległy znisz−
czeniu figury Matki Bożej Saletyńskiej, Melanii i Mak−
symina – świadków objawienia. Pierwsza dewastacja
miała miejsce 3 lutego około południa. Sprawca prze−
wrócił figury dzieci rozmawiających z Maryją, przy czym
w wyniku upadku od postaci Maksymina oderwała
się głowa, a postać Melanii uległa otarciom i pęknię−
ciom. Próbował także przewrócić figurę Maryi, która na
szczęście nie uległa poważniejszym uszkodzeniom. 12
lutego została dwukrotnie zaatakowana kaplica Matki
Bożej Saletyńskiej w naszym kościele. Na szczęście
zamontowana osłona w postaci szyby pancernej zapo−
biegła sprofanowaniu ołtarza i monstrancji przygoto−
wanej do stałej adoracji Najświętszego Sakramentu.
28 lutego po godz. 20 zniszczeniu uległa stojąca na
placu kościelnym figura Matki Bożej Saletyńskiej.
Sprawcą wszystkich zniszczeń jest ten sam człowiek
i we wszystkich przypadkach został zatrzymany przez
patrole policji wezwane przez świadków zdarzenia.
Policjanci zabezpieczyli także nagrania z kamery moni−
toringu dokumentujące całe zajścia. Zatrzymany jest

Jarmark bo¿onarodzeniowy

mieszkańcem Trzcianki, leczy się psychiatrycznie.
Od 10 do 14 lutego trwały w naszej parafii reko−
lekcje wielkopostne. Słowo Boże głosił ojciec Tomasz
Alexiewicz OP, dominikanin ze Szczecina, psycholog,
wieloletni duszpasterz akademicki. W dniach 15−17
lutego trwały natomiast spotkania rekolekcyjne dla
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
a w dniach 19−21 lutego rekolekcje w kościołach
filialnych w Nowej Wsi i Niekursku. Parafialne nauki
rekolekcyjne oraz modlitwa, post i jałmużna poma−
gają nam przygotować serce na spotkanie ze Zmar−
twychwstałym Panem.
Od 8 grudnia do 15 lutego trwały prace nad odpo−
wiednimi, wymaganymi procedurą, zabezpieczeniami
specjalnej stałej monstrancji zamontowanej w kaplicy
Matki Bożej Saletyńskiej naszego kościoła. 15 lutego
rozpoczęliśmy całodzienną adorację Jezusa ukrytego
w Najświętszym Sakramencie. Dekret ks. bpa Edwar−
da Dajczaka w tej sprawie został odczytany przez ks.
proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS w Uroczystość Nie−
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ado−
racja będzie się odbywać w każdym tygodniu od ponie−
działku do soboty w godz. 7.30 – 18.00.
Piotr Syrotiak

Renowacja prezbiterium

Zdewastowana figura Maryi

Betlejemskie œwiat³o pokoju
Op³atek wspólnot

Rekolekcje
wielkopostne

Koncert kolêd,
Chór Pasjonata

Orszak Trzech Króli

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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W Trzciance po raz drugi zorganizowane zo−
stały największe jasełka w naszym okręgu. Ko−
ordynatorem wszystkich działań związanych z ro−
dzinnymi, pełnymi aktywności obchodami Obja−
wienia Pańskiego był Zespół Szkół Katolickich
w Trzciance. W uroczyste przeżywanie tajemnic
zapisanych w Ewangelii Mateusza odnoszących
się do biblijnych Mędrców kroczących za Gwiazdą
i docierających do Betlejem włączyły się też inne
miejscowe szkoły — Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Podstawowa nr 3.
Mimo doskwierającego mrozu mieszkańcy nasze−
go miasta i okolic w dniu 6 stycznia 2016 r. wyru−
szyli w ramach II Trzcianeckiego Orszaku Trzech Kró−
li. Mogliśmy czynnie i z rozmachem uczestniczyć
w uroczystości koncentrującej się na przybliżeniu Ta−
jemnicy Narodzenia Mesjasza. Najpokorniejszemu
Władcy świata — Nowonarodzonemu Dziecięciu,
towarzyszyli prości ludzie i anielskie zastępy. Będąc
częścią lokalnej społeczności, mieliśmy możliwość
pełni radości i zaangażowania przejść współczesny−
mi ulicami, przywołując prawdy wiary chrześcijańskiej
mówiącej o przybyciu na Ziemię zapowiadanego od
wieków Syna Bożego. Byliśmy niczym przeogromna
świta wspólnie kolędująca i uciekająca się w modli−
twie do Zbawiciela zapowiadanego przez proroków
Starego Testamentu. Dumnie kroczyli z nami Trzej
Królowie. Każdy z tych monarchów miał u swego
boku należący do niego barwny orszak. Wielkie asy−
sty symbolizowały trzy kontynenty — Europę, Azję
i Afrykę. Mieszkańcy miasta zgodnie i niestrudzenie
podążali za Mędrcami.
Mijaliśmy jasełkowe stacje teatralne. Najpierw
wszystkich przywitał Cezar August, który ogłosił edykt
o spisie ludności, co zmusiło brzemienną Maryję
z Józefem do kierowania się do stajenki. Potem na−
szym oczom ukazał się wielki dwór Heroda z dum−
nie stojącymi halabardzistami. To właśnie stąd po−
wiało ogromną grozą śmierci. W dalszej kolejności
przyszła pora na szaleńczą walkę Anioła z Diabłem.
Przeciwstawne wojska mocno się ze sobą starły,
szczęk broni paraliżował. Na szczęście szeregi aniel−
skie dowiodły swej niepokonanej siły. Następnie
w drodze przystanęliśmy przed diablą gospodą. Ma−
ryja z Józefem próbowali znaleźć odpoczynek w karcz−

Fot.: Krzysztof Felsmann

II Trzcianecki Orszak Trzech Króli

mie. Niestety, wrzaski i knucia sił nieczystych były
tak odrażające, że Święta Rodzina, a za nią cały
zebrany lud udał w dalszą drogę w poszukiwaniu
godnego miejsca na narodzenie Jezusa. Zimno się
wzmagało, uszy i nosy coraz bardziej czerwieniały od
mrozu, palce u rąk i stóp niemiłosiernie szczypały.
Cóż, trzeba iść… nie ma miejsca dla Maryi i Józefa.
Kolejne, ciężkie kroki doprowadziły wszystkich do
bramy niebios. Z wielkiej góry można było usłyszeć
słowa zwiastowania radości wynikającej ze zbliżają−
cego się narodzenia Dziecięcia. Jeszcze trochę...
Trzeba zaufać niebieskim posłom i skrzydlatym, bia−
łym zastępom. Józef ostatkiem sił wspiera na ra−
mieniu swoją żonę Maryję. Jeszcze kilka kroków…
W końcu widać już stajenkę. Trzej Królowie dum−
nie kroczą. Zatrzymujemy się przed grotą. Gwiazda
Betlejemska zatrzymała się nad nią. Następują
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Narodziny Pańskie. To właśnie tu zatrzymali się
Rodzice. „Wschodzi Gwiazda Jakuba, a z Izraela
podnosi się berło”. Kacper, Baltazar i Melchior do−
skonale rozpoznali znaki czasu. Składają swe dro−
gocenne dary u stóp Nowonarodzonego. Chrystus
się nam narodził. Trzej Królowie oddają pokłon.
Jest to doniosła chwila dla wszystkich zebranych.
Radość rozpromieniła się nad krainą ludzką.
* * *
Dziękujemy wszystkim uczestnikom II Trzcianec−
kiego Orszaku Trzech Króli, mieszkańcom miasta
i gminy Trzcianka, całym rodzinom, wszystkim pie−
lęgnującym radość płynącą z Ewangelii za obec−
ność i danie świadectwa wierze. Cieszymy się, że
mogliśmy wspólnie świętować Objawienie Pańskie
i kolędować w staropolskim stylu.
Krzysztof Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann

marzec, kwiecień 2016
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Siostry z Trzcianki
Moja siostra
nazaretanka
Jak się urodziła, Tata chciał, żeby była Tereska,
ale dziewczyny powiedziały, że ma być Kasia, i tak
zostało. Potem była Basia. Było nas sześć. Mama
wspomina, że Tata chciał, aby wszystkie córki po−
szły do zakonu. Od kiedy pamiętam, co wieczór
klękaliśmy wszyscy do wspólnej modlitwy. Tata brał
do ręki wysłużony modlitewnik i odmawiał litanię
do Najświętszego Serca Jezusowego.
Tata zmarł w 1997 r., ale zawsze będę słyszeć
jego słowa wypowiadane do Mamy w trudnych sy−
tuacjach: „Nie martw się, ja się będę modlił —
Pan Bóg odmieni”. Pamiętam też jego niezmierzoną
tęsknotę: dosłownie codziennie wspominał, jak to
było „za Bugiem”, w jego rodzinnej miejscowości
Bryksicze koło Nowogródka. Mama urodziła się
w podwileńskim zaścianku Ferdynandowo. Rodzi−
na nasza od pokoleń tworzyła małą część historii
Ziemi, o której Adam Mickiewicz pisał „Ojczyzno
moja”. A kto choć raz spacerował po Wilnie, kła−
niał się Pannie Świętej, co w Ostrej świeci Bramie,
biegł ścieżką w dół od grobu Jana i Cecylii do błę−
kitnego Niemna, aby tam nasycić oczy bujną i so−
czystą zielenią, ten poznał smak cudownej atmos−
fery Kresów. Jednak za tym lirycznym wspomnie−
niem kryje się niełatwa do opisania nostalgia i żal

za ojcowizną, którą musieli opuścić, aby od nowa
oswajać inny skrawek Ziemi — Ziemi Odzyskanej.
W takiej atmosferze rodziło się powołanie i w paź−
dzierniku 1988 r. po maturze Tata odwiózł Kasię do
Częstochowy do nowicjatu. W dniu 20 lipca 1996 r.
pojechaliśmy na śluby wieczyste s. Marii Katarzyny
od Zmartwychwstania Chrystusa składane w Zgro−
madzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.
S. Katarzyna tak mówi o swoim powołaniu: „Naj−
większy wpływ na kształt mojego powołania miała
rodzina, a przede wszystkim rodzice. Przykład ich
szlachetnego, odpowiedzialnego i prawego życia oraz
umiejętność przekładania wiary na wzajemne rela−
cje były inspiracją do zaufania Bogu i oddania Jemu
swojego życia. Podczas wsłuchiwania się w głos
Boga szczególnie towarzyszył mi saletyn ks. Leszek
Pańczak, który postawą otwartości i radości zachę−
cał do przyjęcia Jezusowego zaproszenia, a znajo−
mość z nazaretanką s. Ewą Gindą przekonała mnie
do realizowania powołania właśnie w Zgromadze−
niu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.”.
Konstytucje sióstr nazaretanek zawierają opis
charyzmatu, jaki one realizują: „Jako Siostry Najświęt−
szej Rodziny z Nazaretu jesteśmy powołane do sze−
rzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i innych
przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których
życie było skoncentrowane na miłości Boga i miło−
ści wzajemnej. Dajemy świadectwo tej miłości przez
całkowite oddanie się
służbie dla Kościoła,
zwłaszcza misji wzglę−
dem rodziny”.
Przygodę z Nazare−
tem s. Katarzyna roz−
poczęła w Przedszko−
lu Sióstr Nazaretanek
im. Najświętszej Ro−
dziny w Krakowie, po−
tem w Przedszkolu
przy Parafii Najświęt−
szej Marii Panny
w Gdyni. Na stronie in−
ternetowej tego przed−
szkola siostry napisa−

ły: „Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 r.
w Rzymie. Założyła je Polka — Duchowość naszej
rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia
Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczę−
ściej — NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po pro−
stu — NAZARET”.
Swoją misję siostry realizują m.in. w Polsce,
Stanach Zjednoczonych, Australii, Kazachstanie,
Rosji, Anglii, we Francji, w Izraelu, Ghanie, na Bia−
łorusi, Ukrainie, Filipinach i we Włoszech.
S. Katarzyna po studiach z zakresu pedagogiki
wczesnoszkolnej i ogólnej oraz zarządzania w oświa−
cie objęła stanowisko dyrektora Parafialnego Przed−
szkola Integracyjnego w Tymbarku, potem w Elblą−
gu. W 2009 r. otrzymała nominację na przełożoną
wspólnoty oraz odpowiedzialną za Dom Samotnej
Matki w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego, gdzie
znajduje się „okno życia”. Później prowadziła Przed−
szkole w Marcyporębie niedaleko Wadowic. Obecnie
s. Katarzyna pracuje w Ośrodku Wsparcia i Interwen−
cji Kryzysowej dla Matek z Dziećmi w Elblągu.
Na pytanie, jak siostry radzą sobie z ciągłą
zmianą miejsca, s. Katarzyna odpowiada: „Każda
z nas co kilka lat wyrywa z korzeniami układy i przy−
zwyczajenia, by na nowo uczyć się ludzi i siebie
w nowej rzeczywistości; każda z nas szuka stało−
ści, którą ostatecznie znajduje wyłącznie w Bogu”.
Zgodnie ze swoim charyzmatem siostry pro−
wadzą szkoły, przedszkola, domy dla osób chorych
i samotnych — domy, w których zawsze jest miej−
sce, gdzie można pomodlić się, odpocząć czy od−
być rekolekcje. Wśród nich jest jeden szczególny
dom, o którym s. Katarzyna mówi, że „ma Duszę”:
„Dom w Komańczy — przesiąknięty, miłością, do−
brem i ciężką pracą nazaretanek, dom, który 60
lat temu gościł Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Pamiątki i mnóstwo fotografii z tamtego czasu do−
kładnie ukazują zadomowienie księdza Prymasa
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w klasztorze. Burzliwe wydarzenia poprzedzające
internowanie księdza Prymasa przez komunistów
skłoniły go do napisania Jasnogórskich Ślubów
Narodu. Przymusowy pobyt w tym pięknym miej−
scu dał wiele refleksji i przyczynił się do ich osta−
tecznego kształtu”.
Ks. Zbigniew Czuchra MS pisał: „Jest w Komań−
czy dom jasny, malowany nadzieją i koronką z drze−
wa, ozdobiony szumem jodeł wiekowych i zapachem
żywicznym, w każdej porze szczelnie otulony…”
Dziś, gdy z perspektywy czasu patrzę na losy
naszej rodziny, coraz mocniej wierzę w to, że
w życiu nic nie dzieje się przypadkiem. Dziękuję
Bogu za to, że poznałam historię Nowogródzkich
Męczenniczek — sióstr Nazaretanek, beatyfikowa−
nych w Rzymie przez Jana Pawła II w 2000 r., które
oddały swoje życie, za życie mieszkańców Nowo−
gródka. Dziękuję za obecność w moim życiu zało−
życielki nazaretanek Franciszki Siedliskiej. Siostra
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, bo takie
przybrała imię zakonne, pochodziła z zamożnej ro−
dziny ziemiańskiej. Była wszechstronnie wykształ−
cona, znała kilka języków obcych, dużo podróżowa−
ła. Jej życie wypełnione było cierpieniem (od dziecka
chorowała) i pragnieniem całkowitego poświęcenia
się Bogu. Jan Paweł II podczas beatyfikacji w dniu
23 kwietnia 1989 r. w Rzymie powiedział o niej:
„Widziała nade wszystko potrzebę podtrzymania du−
cha narodowego i jego moralnego odrodzenia
w epoce ogólnej depresji pod rozbiorami. Źródłem
natchnienia i punktem odniesienia w tym zamierze−
niu stał się dla niej i jej duchowych córek wzór życia
ukrytego w Najświętszej Rodzinie z Nazaretu”. Dzię−
kuję Bogu, że mogłam oddychać cudowną atmos−
ferą miejsc, w których modlą się i pracują siostry
i za to, że mogę nie tylko w trudnych momentach
życia zadzwonić do mojej siostry nazaretanki.
Jadwiga Witkowska

Fot.: prywatne archiwum

marzec, kwiecień 2016

10

Światło z La Salette

Z D Z I E J Ó W PARA F I I

Powo³ania kap³añskie
z Trzcianki
Zakoñczony Rok ¯ycia Konsekrowanego
jest okazj¹ do przegl¹du powo³añ
kap³añskich z Trzcianki od 1945 r.
Poni¿ej przedstawiam wykaz ksiê¿y,
którzy wychowali siê w Trzciance,
nastêpnie podjêli formacjê
w seminarium duchownym i wytrwali
w powo³aniu:
1. śp. ks. kanonik Łukaszewicz Witold
(1933/1958/2006). WSDG. Placówki: Sule−
chów, Gubin, Czarna Dąbrówka, Niezabyszewo
(Diecezja Pelplińska). Zmarł 17.12.2006 r.
w Niezabyszewie, gdzie został pochowany.
2. śp. ks. Mitraszewski Walerian MS (1950/
1976/2006) Placówki: Warszawa, Rzeszów.
W 1986 r skierowany do pomocy w Prowincji
Szwajcarskiej i pracował w Niemczech Sindelfin−
gen, Sammarei, a od 1991 r. wikariusz i dusz−
pasterz polonii w Burgkirchen, gdzie zmarł
9.11.2006 r. Tam też został pochowany.
3. śp. ks. Boguszewski Zdzisław MS (1951/
1977/2014) Placówki: Dębowiec, Rzeszów,
Kraków, Łętowe. Zmarł 28.08.2014 r. w Niem−
czech. Pochowany w Trzciance.
4. ks. dr kanonik Gintrowicz Roman, (1953/
1978) AWSDP. Obecnie: Puchheim (Niemcy).
5.
śp. ks. Gorczyński Roman MS (1953/
1980/2015) Placówki: Dębowiec, Warszawa,
Kraków, Olsztyn, Warszawa, Łapsze Wyżne, Ko−
bylanka, Łętowe, Łapsze Wyżne, Sobieszewo.
Zmarł 11.03.2015 r. w Sobieszewie. Pochowa−
ny w Trzciance.
6. ks. Łukaszewicz Tadeusz (1956/1981).
WSDG. Placówki: Wałcz, Słupsk, Mirosławiec,
Rzeczyca. Obecnie: Niezabyszewo − proboszcz.
7. śp. ks. Proch Jerzy MS (1954/1981/2009)
Placówki: Dębowiec, Rzeszów, Kobylanka. Od
1986 przeszedł do pomocy, a od 1989 r. na sta−
łe do Prowincji Szwajcarskiej. Zmarł w Niemczech
16.01.2009 r. Pochowany w Trzciance.

8. ks. Dyks Zbigniew (1957/1983) WSDMS.
Placówki: Dębowiec, Sobieszewo, Warszawa.
Przejście do duszpasterstwa diecezjalnego
w 1994 r. i dalej: Piotrków Trybunalski, Będko−
wo, Pabianice, Zgierz, Bełchatów. Od 2010 r.
Restarzew — proboszcz.
9. ks. dr hab. Kalniuk Jan MS (1956/1983)
W latach 1988–1993 studia na Papieskim Uni−
wersytecie Laterańskim w Rzymie. Placówki: Rze−
szów, Kraków (rektor WSDMS). Aktualnie: para−
fia Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie, adiunkt
z habilitacją na Wydziale Teologicznym Uniwersy−
tetu Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowca
Wyższego Seminarium o.o. Franciszkanów.
10. ks. dr Żyźniewski Zbigniew (1955/
1983) WSDMS. Placówki: Kobylanka, KUL−
studia, Kraków (rektor WSDMS), Lublin, War−
szawa, Westfieled (USA), Dębowiec, Kobylan−
ka, Warszawa, Przejście do duszpasterstwa
diecezjalnego w 2006 r. Od 2012 r. Avernes
(Francja).
11. ks. Kalupa Wiesław (1958/1984)
WSDMS. Przejście do duszpasterstwa diecezjal−
nego w 2001 r. Od 2009 r. Grabno w parafii
św. Wacława — proboszcz.
12. ks. Przeździecki Henryk MS (1956/
1984), placówki: Sobieszewo, Kraków, Rzym
(studia — Uniwersytet Gregoriański — 1988–
1990), Słowacja: Povazska Bistrica, Rozkvet,
Chrenovec. Od 1994 r. w Polsce: ekonom pro−
wincjalny, wikariusz prowincjalny, Rzeszów. Od
2012 r. Rzym — asystent generalny i dodatko−
wo od 2015 r. proboszcz parafii Matki Bożej Sa−
letyńskiej w Rzymie.
13. ks. Mazguła Mirosław Piotr (1961/1985)
WSDG. Placówki: Gorzów Wlkp., Świebodzin,
Głogów, Międzyrzecz, Gorzów Wlkp., Krosno Od−
rzańskie, Sulechów, Szczecin oraz studia dokto−
ranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Obecnie w Łomży na rencie I grupy.
14. śp. ks. Mitraszewski Adam MS (1961/
1987/2006). Placówki: Olsztyn, Rzeszów, Zwię−
czyca, Warszawa, Sobieszewo, Kuźnica Czarnkow−
ska. Zmarł 17.12.2006 r. w Pile. Pochowany
w Trzciance.
15. ks. Wichniarz Władysław MS (1962/
1989) Od 2015 w Rzeszowie w par. MB Sale−
tyńskiej.

marzec, kwiecień 2016

teologii po dwóch latach filozofii na Papieskiej
Akademii Teologicznej uległ wypadkowi na ro−
werze w Krakowie i zmarł 22.05.1976 r. Pocho−
wany w Trzciance.

Urodzeni w Trzciance:
1. ks. kanonik Drzewiecki Eugeniusz (1947/
1980) Powołanie z Siedliska. Obecnie w Gorzo−
wie.
2. ks. prałat Bożełko Tadeusz (1962/1991)
Mieszkał w Górnicy. Powołanie po ukończeniu
studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2014
r. Warszawa — kapelan w Centrum Onkologii.
3. ks. Maślanka Ryszard SDB (1962/1991)
Powołanie z Łomnicy. Seminarium w Cremisan
(Izrael). Placówki: w Egipcie i we Włoszech. Od
2013 r. Debrzno — duszpasterz.
4. ks. Cholewiński Zdzisław SDB (1964/
1996) WSTS. Powołanie z Białej. Placówki: Ko−
bylanka, Banie, Rumia, Szczaniec, Piła, Słupsk,
Rzepczyno, Piła. Od 2015 r. Debrzno — duszpa−
sterz.
5. ks. Niedźwiecki Przemysław SMA (1983/
2011). Powołanie z Białej. Od 2014 r. w Borzę−
cinie Dużym.
Klerycy ze Trzcianki: Sofij Piotr MS (6 rok),
Mula Wojciech TCh (6 rok), Wicher Wojciech
MS (2 rok), Adamczyk Mariusz MS z parafii Matki
Bożej Saletyńskiej w Trzciance (1 rok).
Edwin Klessa
Objaśnienia:
1) Kolejność osób została podana według rocznika świę−
ceń kapłańskich.
2) Podane w nawiasie lata zapisane są zgodnie z nastę−
pującą kolejnością: (urodziny / święcenia kapłańskie
/ śmierć).
3) AWSDP — Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchow−
ne w Poznaniu.
4) AWSDS — Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchow−
ne w Szczecinie.
5) WSDG — Wyższe Seminarium Duchowne w Gościko−
wie−Paradyżu Diecezji Gorzowskiej.
6) WSDMS — Wyższe Seminarium Duchowne Zgroma−
dzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Ukoń−
czyli je wszyscy księża saletyni (MS).
7) WSTS — Wyższe Seminarium Towarzystwa Salezjań−
skiego w Lądzie.

Fot.: Edwin Klessa

16. śp. ks. Dobrowolski Mariusz (1966/
1992/2011) AWSDS. Placówki: Stargard, Gol−
czewo, Pełczyce, Szczecin, Nowogard, Barlinek,
Pyrzyce, Dębno, Dobra Nowogardzka, Szczecin,
Witkowo, Nowogard, Trzebiatów. Zmarł
18.01.2011 r. Pochowany w Trzciance.
17. ks. Olech Sławomir MS (1965/1993)
Placówki w Kazachstanie: Woskresenowka, Ko−
stanaj, Makinsk, Kostanaj; w Polsce: Rzeszów,
Kraków; w Niemczech: Aldersbach i aktualnie
w Kirchberg im Wald — proboszcz.
18. ks. Frąckowiak Rafał MS (1968/1994)
Od 2009 r. w Rzeszowie w parafii Matki Bożej
Saletyńskiej.
19. ks. Mrotek Paweł MS (1969/1996) Od
2001 r. w Simbach (Niemcy) — proboszcz.
20. ks. Zientara Rafał (1969/1996).
WSDMS. Placówki: Olsztyn, Sobieszewo, Mar−
behan (Belgia), Dębowiec, Łętowe, Kobylanka,
Rzeszów, Sobieszewo, Kuźnica Czarnkowska.
Przejście do duszpasterstwa diecezjalnego
w 2013 r. i dalej: Tczew. Od 2014 Godziszewo,
par. św. Jana Nepomucena (Diecezja Pelplińska)
— proboszcz.
21. ks. Tomczak Krzysztof MS (1980/2006)
Placówki: Mrągowo, Zakopane. Od 2010 r. po−
sługuje w Anglii, aktualnie w Londynie.
22. ks. Tomczak Karol MS (1981/2007) Pla−
cówka: Mrągowo. Od 2011 r. w Rzeszowie —
dyrektor Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań
i pomoc duszpasterska.
23. ks. Krzysztof Henyk (Rev. Christopher
Henyk M.A. M.Div.) (1973/2008) WSDMS oraz
Seminarium Duchowne w Latrobe, PA, Orchard
Lake, MI, Washington, DC, Youngstown, OH.
Obecnie: par. Św. Jana Pawła II w Warren, stan
Ohio, USA — proboszcz.
24. ks. Krysztofowicz Wiesław MS (1982/
2010 Placówka: Olsztyn. Od 2013 r. w Rzeszo−
wie — duszpasterz, katecheta.
25. ks. Nowak Łukasz MS (1985/2013) Stu−
dia teologiczne zaczął w 2006 r. w WSDMS
w Krakowie, a następnie kontynuował w Chur,
w Szwajcarii. Mieszka we wspólnocie saletyń−
skiej w Balzers w Księstwie Liechtensteinu i po−
sługuje w sześciu parafiach w Szwajcarii.
26. śp. alumn Gorczyński Waldemar MS
(1953/ − /1976). Jako student pierwszego roku
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Warsztaty formacyjne dla mê¿czyzn

Piêæ prawd ¿ycia
mê¿czyzny
W sobotê 13 lutego 2016
r. w ramach rekolekcji
wielkopostnych odby³y
siê warsztaty dla
mê¿czyzn Piêæ prawd
¿ycia mê¿czyzny
prowadzone przez ojca
Tomasza Alexiewicza OP.
Zgromadzi³y one grupê
oko³o 60 uczestników w ró¿nym wieku
z naszej parafii i okolic. Prowadz¹cemu
pomaga³o kilku zaproszonych mê¿czyzn
ze Szczecina, wspó³prowadzili oni
z dominikaninem konferencje i œpiew.
Temat warsztatów opracowany został na pod−
stawie książki amerykańskiego franciszkanina
Richarda Rohra Tożsamość mężczyzny — pięć
kroków męskiej inicjacji. Myśl przewodnia warsz−
tatów była następująca: „»Życie jest ciężkie i tego
nie zmienisz« — konsekwencja grzechu pierwo−
rodnego”. Tematy poszczególnych punktów kon−
ferencyjnych, w sumie, wydawało się, mało od−
krywcze brzmiały tak: „Nie jesteś tak ważny, jak
się tobie wydaje”, „Twoje życie nie należy do cie−
bie”, „Nie masz władzy”, „Umrzesz”. Ale popar−
te świadectwami innych mężczyzn zmuszały do
refleksji nad swoim życiem.
Jezus dał nam sens trudu podążania za Nim.
Powołaniem mężczyzny jest iść do przodu, da−
wać przykład innym i pociągać ich za sobą. Je−
steśmy powołani do walki — przede wszystkim
do batalii ze złem, które jest w nas.
Kolejnym punktem warsztatów była bibliodra−
ma. Definicja tego pojęcia mówi o tym, że jest
to „otwarty proces interakcji między tekstem bi−
blijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zin−
tegrować przekaz biblijny z osobistymi doświad−
czeniami. Celem jest nowe doświadczenie reli−

gijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji
uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi
(Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415).
Bibliodrama składa się z trzech etapów:
czytanie i rozważanie we wspólnocie frag−
mentu Pisma Świętego,
wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej,
wspólne omówienie do−
świadczeń i przeżyć”.
Na naszym spotkaniu anali−
zowany był tekst przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie
(Łk 10, 30–37).
Podzieleni zostaliśmy na trzy
grupy: pobitych przez zbójców,
kapłanów i lewitów oraz pomoc−
ników Samarytanina (bydlęta).
Pierwszy z zespołów wypisał na kartkach swoje zra−
nienia duchowe i cielesne. Następnie były one trzy−
mane w rękach, a jej członkowie, leżąc lub siedząc,
mieli je przed sobą. Druga grupa przechodziła obok
tej pierwszej i odczytując ich zranienia, znajdowała
wymówki, aby im nie pomóc. Mówiła do swoich
adwersarzy, dlaczego im nie pomoże. Jako że Sa−
marytaninem może być tylko Jezus — po pewnym
czasie wchodzący w skład trzeciej grupy pojedynczo
podchodzili do poranionych i błogosławiąc ich oka−
leczenia, prowadzili swoich towarzyszy do Chrystu−
sa, który był wystawiony w Najświętszym Sakramen−
cie w sali naszego spotkania. Odgrywanie ról zosta−
ło sfinalizowane w ten sposób, że pobici wraz z by−
dlętami przyprowadzili trzecią grupę — wyrzutków
społeczeństwa, do Jezusa, błogosławiąc ich.
Na zakończenie warsztatów były świadectwa
uczestników na temat tego, co odczuli podczas
bibliodramy, a także mówiono o tym, co w trak−
cie całych warsztatów było poruszające. Wyzna−
nia były szczere i autentyczne. Każdy z uczestni−
ków zapamiętał pewnie w sposób szczególny inne
słowa czy myśli, które usłyszał i które będą w
nim żyły przynajmniej przez jakiś czas. Także roz−
mowy w czasie przerw dawały bardzo wiele moż−
liwości wymiany poglądów i opisania wrażeń nie
tylko na tematy poruszane w czasie warsztatów.
Na koniec podam jedną z myśli, która mnie
mocno poruszyła: „Nie mów, że Bóg do ciebie
nie mówi, jeżeli twoja Biblia jest zamknięta”.
Tomasz Tomczak

·
·

·
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Chrzest pocz¹tkiem
Nowego ¯ycia
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie−
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte−
go. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przy−
kazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata”. Słowa te padają w
28 rozdziale Ewangelii według św. Mateusza. W
ten sposób Jezus ustanowił bardzo ważny znak dla
Kościoła — chrzest.
W chrześcijańskim rozumowa−
niu chrzest jest niczym innym jak
pierwszym sakramentem nowe−
go przymierza ludzi z Bogiem. Jest
to istny fundament naszego życia,
początek naszej drogi ku święto−
ści, oczyszczenie naszej duszy z
grzechu pierworodnego, uświęce−
nie jej i wejście w życie Trójcy
Świętej poprzez upodobnienie do
misterium paschalnego Chrystu−
sa. Posługując się naturalną sym−
boliką, moglibyśmy powiedzieć, że
chrzest jest obmyciem z brudu.
Ponadto możemy nazwać go
pierwszym etapem naszego No−
wego Życia. To właśnie chrzest
jest tym najważniejszym sakramentem, ponieważ
włącza nas do wspólnoty Kościoła.
Warto cofnąć się do 966 r. Wtedy to ówczesny
władca Polski, Mieszko I, zdecydował się na przy−
jęcie chrztu. Trzeba zaznaczyć, że to wydarzenie poza
religijnym usankcjonowaniem władzy miało również
różne cele polityczne. Najważniejszym aspektem
było przyjęcie chrztu od Czechów, nie Niemców. To
zapobiegło wzrostowi wpływów niemieckich i po−
lepszyło pozycję Polan w coraz bardziej chrześcijań−
skiej Europie. Mieszko I ożenił się również z Do−
brawą, księżniczką czeską. Dzięki temu umocnił
się nasz sojusz z Czechami, co pomogło w osta−
tecznym rozrachunku z Wieletami.
Przyjęcie chrztu oznaczało początek chrystiani−
zacji Polski. Początkowo ten sakrament obowiązy−
wał wyłącznie urzędników, jednak od XII wieku za−
częto tworzyć parafie nie tylko w wielkich grodach,
ale również i na wsiach. To sprawiło, że coraz wię−
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cej osób zaczynało wieść życie zgodne z chrzcielny−
mi zobowiązaniami.
Istotną kwestią jest koherentność chrztu zarów−
no w przypadku przyjęcia go przez danego człowie−
ka, jak i cały naród. Żyjemy w czasach, gdy głosy
mówiące o potrzebie odcięcia się Kościoła od pań−
stwa nasilają się. Jednakże warto pamiętać o tym,
że państwo i świadomość narodową buduje się
na historii i kulturze. Trzeba więc mieć na uwadze
nasze chrześcijańskie korzenie.
Patrząc na Zachód Europy, obserwujemy upa−
dek wartości głoszonych przez Kościół. Możemy
też śledzić tego konsekwencje.
To tożsamość historyczna naro−
du z jego religią tworzy obraz Po−
laka jako całości. Nie możemy
mówić o polskim wychowaniu,
nie uwzględniając fundamentów
naszej wiary. Każdy Polak, wierzą−
cy czy też nie, ma pewne pojęcie
o narodowej wierze. Ozna−
cza to, że religia jest moc−
no zakorzeniona w na−
szej kulturze.
Ma to swo−
je odbicie w na−
szym codzien−
nym życiu. Już
w swych począt−
kach państwo
polskie łączyło
religijne aspek−
ty chrztu z jego
znaczeniem politycznym. Nie inaczej powinno być
obecnie. Świadomość znaczenia tego sakramen−
tu powinna odzwierciedlać nasze codzienne de−
cyzje. Oznacza to między innymi wyrażanie po−
staw chrześcijańskich w życiu politycznym nasze−
go kraju.
Musimy pamiętać o swojej tożsamości, naszych
obowiązkach wobec narodu, ale i Kościoła. Każdy
z nas w momencie przyjęcia chrztu został włączony
w poczet naszej chrześcijańskiej wspólnoty. Powin−
niśmy więc być świadomi naszych zadań, jakie się
z tym łączą, a także tego, że sakrament chrztu jest
jedną z tych rzeczy, która buduje więzi pomiędzy
naszymi rodakami.
Maciej Paw³owski
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G³odnych
nakarmiæ
W Ewangelii według św. Mate−
usza czytamy: „A gdy nastał wie−
czór, przystąpili do Niego ucznio−
wie i rzekli: »Miejsce to jest puste i pora już póź−
na. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do
wsi i zakupią sobie żywności!« Lecz Jezus im od−
powiedział: »Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie
im jeść!«” (Mt 14, 15–16).
Słowa te mówią, że zobowiązanie nakarmienia
głodnych wynika ze wskazania samego Jezusa.
Kościół od samego początku spełnia to zadanie
przez apostołów.
Kiedy jednak pojawił się problem wielości za−
dań, należało podzielić obowiązki i wówczas kar−
mieniem głodnych zajęli się diakoni. „Wówczas,
gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szem−
rać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. »Nie
jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże,
a obsługiwali stoły« — powiedziało Dwunastu, zwo−
ławszy wszystkich uczniów. »Upatrzcież zatem, bra−
cia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zleci−
my to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie mo−
dlitwie i posłudze słowa«. Spodobały się te słowa
wszystkim zebranym.” (Dz 6, 1–6)
Nauczanie Kościoła katolickiego na ten temat
jest określone przede wszystkim w uczynkach mi−
łosierdzia co do ciała, które nakazują:
1) głodnych nakarmić,
2) spragnionych napoić,
3) nagich przyodziać,
4) podróżnych w dom przyjąć,
5) więźniów pocieszać,
6) chorych nawiedzać,
7) umarłych grzebać.
Obecnie rozdzielaniem żywności i niesieniem
pomocy podczas klęsk żywiołowych zajmują się
głównie instytucje do tego powołane, a przede
wszystkim Caritas.
W modlitwie Ojcze nasz Jezus zachęca, abyśmy
swoje troski dotyczące dostatku powszedniego
chleba powierzali Jemu. W wielu wspólnotach oraz

domach odmawiana
jest modlitwa przed i po
posiłku.
Święty Jan w nastę−
pujący sposób kontynu−
uje opis wydarzenia przy−
toczonej wcześniej Ewangelii: „Jeden z uczniów
Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Nie−
go: »Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak
wielu?« Jezus zatem rzekł: »Każcie ludziom usiąść!«
A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynie−
nie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł
do uczniów: »Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic
nie zginęło«.” (J 6, 8–12).
Chłopiec posiadający jedzenie, o czym mówi
wskazany fragment Pisma Świętego, posłużył Zba−
wicielowi do ukazania gorliwości w karmieniu głod−
nych. Gdyby to nie Chrystus był tym, który daje, to
ci ludzie by się nie nasycili. Tak więc między czło−
wiekiem, który ofiaruje, a tym, który otrzymuje, wi−
nien być Jezus.
Święty Jakub w swoim liście pisze o postawie
chrześcijańskiej i o konieczności czynienia dobrych
uczynków, które wypływają z wiary: „Jeśli na przy−
kład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im
codziennego chleba, a ktoś z was powie im: »Idź−
cie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!« —
a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała — to na co się to przyda? Tak też i wiara,
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest
sama w sobie.” (Jk 2, 14–17).
W człowieku potrzebującym pomocy objawia się
nam sam Mesjasz, który pragnie odruchu nasze−
go serca, i dlatego byli i są wśród nas ludzie biedni
i głodni, by doskonaliła się nasza miłość.
Aleksandra Mleczek
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O uczynkach
mi³osierdzia
wzglêdem duszy
Miłosierdzie chrześcijańskie wyraża się nie
tylko przez dobre uczynki. Jest ono naszym obo−
wiązkiem wobec bliźnich. Obecny Rok Miłosier−
dzia Bożego jest szczególny, bowiem możemy
zwrócić uwagę na nasze relacje w stosunku do
drugiego człowieka.
Uczynki miłosierdzia, które pomagają udręczo−
nej duszy bliźniego, określa Katechizm Kościoła
katolickiego. Jest ich siedem:
1) grzeszących upominać,
2) nieumiejących pouczać,
3) wątpiącym dobrze radzić,
4) strapionych pocieszać,
5) krzywdy cierpliwie znosić,
6) urazy chętnie darować,
7) modlić się za żywych i umarłych.
Upominanie grzeszących to nic innego jak
ostrzeganie ich przed niebezpieczeństwem —
grzechem, oraz niesienie pomocy w duchowej
potrzebie. Słowo braterskiego upomnienia po−
trafi czasami otrzeźwić kogoś i powstrzymać go
od zła. Gdy błądzący nie odwróci się od swych
grzechów, zostanie potępiony. Jednak w sytuacji,
gdy my go nie upomnimy, będziemy współodpo−
wiedzialni za jego błędy. Każdy z nas ma obowią−
zek upominać, pouczać i radzić. Ważne jest tyl−
ko, by czynić to z miłością, a nie z pozycji pychy.
Nieumiejętni to ci, którzy nie wiedzą, co zro−
bić ze swoim życiem, jak wykorzystać je jako Boży
dar. Miłosierny chrześcijanin, żyjący Słowem Bo−
żym, nie może tej mądrości i umiejętności pra−
wego postępowania zatrzymać dla siebie, ale
winien dzielić się nimi z innymi. Aby pouczenie
zostało przyjęte, musi się dokonać w atmosfe−
rze dobroci, troski, życzliwości.
Jakie kryteria powinien spełniać ten, kto pra−
gnie doradzić bliźnim? Trzeba radzić tak, jakby−
śmy radzili sobie. Rada nie może obrócić się
przeciwko bliźniemu. Ma ona wypływać z miło−
ści. Często jest tak, że człowiek sam z siebie
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nie potrafi udzielić dobrej rady. W takich sytu−
acjach należy jej szukać u Boga, oddając się
modlitwie. Rad możemy szukać też w Słowie
Bożym, u Ducha Świętego — Pocieszyciela, lub
u Maryi — Matki Dobrej Rady.
Co robimy, gdy widzimy kogoś strapionego?
Odwracamy od niego wzrok, próbujemy go roz−
bawić, pocieszamy. Takie zachowania nie przy−
noszą pocieszenia. Jak wygląda prawdziwie chrze−
ścijańskie pocieszenie? Jest to bycie blisko stra−
pionego, bo nie słowa przynoszą pocieszenie,
ale przekonanie pocieszanego, że nie jest nam
obojętne to, co on przeżywa. Nie bójmy się być
razem ze strapionymi. Pocieszać ich to znaczy
powiedzieć komuś: „Nie jesteś mi obojętny, je−
stem blisko ciebie”.
Buntujemy się przeciwko krzywdzie i ludzką
rzeczą jest, aby powstrzymać krzywdziciela, re−
agując odwetem. Chrześcijanie wybierają trud−
niejszą drogę do zwycięstwa — „Zło dobrem
zwyciężaj” (Rz 12, 21). Mądrość Boża wypływa
z cierpliwości, łagodności, brania na siebie grze−
chów drugiego, niesienia krzyża udręczenia. Zło
zwyciężamy wtedy, kiedy nie pozwolimy mu za−
kiełkować w sercu. Sami nie jesteśmy w stanie
udźwignąć tak wielkiego zadania, jakim jest prze−
baczenie, trzeba się o nie modlić. Jezus powie−
dział: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie
się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44).
Kościół wzywa nas do rzeczy trudnej: darowa−
nia urazów, i to chętnie. Ten uczynek miłosier−
dzia jest nam bardzo potrzebny. Darując, spra−
wiamy, że szybciej goją się duchowe rany, a my
nie tracimy pokoju ducha. Nie zamykamy też dru−
giemu drogi do naszego serca.
Nie trzeba nikogo, kto wierzy, przekonywać
o wartości modlitwy wstawienniczej, przebłagal−
nej. Przynosi ona pomoc w sytuacjach trudnych
i dla zagrożonego przez grzech. Przez modlitwę
za bliźnich składamy w ręce Jezusa wszystko,
czego sami nie potrafimy dokonać. Miłosierdzie
człowieka jest ograniczone. My sami nie jeste−
śmy źródłem dobra dla bliźniego, tylko Bóg ma
tę moc i dlatego, zanosząc do Niego nasze mo−
dlitwy, pokazujemy swą małość. Powierzając Mu
sprawy bliźnich, możemy czuć się bezpieczni
i mieć pewność, że są one w dobrych rękach.
Bo¿ena Wargin
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Zapraszam Państwa na
wyprawę do warmińskich do−
mów pachnących przysmaka−
mi robionymi z ziemniaków.
Najmilej z dzieciństwa wspo−
minam dwa kartoflane rary−
tasy, które biły na głowę wy−
śmienite placki ziemniacza−
ne mojej mamy, a są nimi: kartoflak — zwany
w innych regionach Polski babką ziemniaczaną,
oraz kluski ziemniaczane — nazywane czasem
żelaznymi lub sinymi ze względu na swój kolor.
Do wykonania jednej dużej blachy kartoflaka
potrzebujemy:
3 kg ziemniaków,
0,5 kg boczku wędzonego,
dwie kolby kiełbasy, np. myśliwskiej,
4 duże cebule,
2 łyżki lub saszetka kaszy jęczmiennej,
1 łyżka mąki pszennej,
3–4 jaja,
majeranek,
pieprz i sól,
kilka ząbków czosnku (jeśli lubimy).

··
··
··
··
··

Boczek i kiełbasę podsmażamy na patelni,
a gdy się zarumienią, dodajemy pokrojoną w kostkę
cebulę, trzymając wszystko na średnim ogniu aż do
zeszklenia cebuli. Ziemniaki trzemy na tarce lub w
maszynie, niektórzy mielą je w maszynce do miele−
nia. Do masy ziemniaczanej wbijamy jaja, dodaje−
my mąkę i kaszę, możemy dodać też łyżkę przypra−

wy typu vegeta. Na końcu do−
dajemy podsmażony boczek
i kiełbasę oraz cebulę, wsy−
pujemy dwie garści majeran−
ku, sól i pieprz do smaku oraz
wyciśnięty przez praskę czo−
snek. Wszystkie składniki
dobrze mieszamy i nakłada−
my do nasmarowanej masłem i wysypanej bułką
tartą dużej blachy. Pieczemy w piekarniku w tempe−
raturze około 1800C przez około 80 minut.
Kartoflak możemy podawać gorący, z dodat−
kiem sosu grzybowego albo ze szklanką ma−
ślanki.
Ciasto na kluski ziemniaczane wykonujemy nie−
co inaczej. Trzemy na gładką masę 1,5 kg ziemnia−
ków. Do masy ziemniaczanej wbijamy 1–2 jaja,
dodajemy 1 płaską łyżkę soli. Na końcu dodajemy
około 1 kg mąki, zwracając uwagę na gęstość
masy. Ciasto powinno być dość gęste, tak aby nie
spływało z deski. W międzyczasie gotujemy 5–6
litrów wody z 2 łyżkami soli. Gdy woda już wrze,
nakładamy ciasto na deskę drewnianą i łyżką ma−
czaną we wrzątku zrzucamy kluski do garnka, mie−
szając co chwilę, aby kluski się nie skleiły,
a gdy się zagotują, wyciągamy je na sito i krótko
płuczemy zimną wodą. Zanim ugotujemy wszyst−
kie kluski, możemy usmażyć na patelni słoninę
lub boczek z cebulką. Przepłukane kluski prze−
kładamy do miski i łączymy z okrasą.
Życzę Państwu udanych przygód kulinarnych
i smacznego.
ks. Piotr Stangricki MS
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