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Pan Jezus na śmierć skazany
– obraz odrestaurowanej drogi krzyżowej
znajdujący się w naszym kościele
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Duszpasterskie podsumowanie roku 2018

„Jeśli w ogóle możesz coś dla mnie zrobić, to
zacznij nowe życie i wybierz Jezusa Chrystusa”
– tak powiedziała w 2015 r. pochodząca z San
Diego w Kalifornii Tamika Brown do zabójcy jej
syna. Jak można zobaczyć, przebaczyła morder−
cy. 19−latek Richard Knight został zasztyletowany
w trakcie bójki prawie dwa lata wcześniej.

Wybrać nowe Życie! Wybrać dziś! Ewangelia jest
na dzisiaj, nie na wczoraj, nie na jutro. Dziś zbawie−
nie stało się udziałem tego domu... Świat jest chory
na dwie choroby – WCZORAJ i JUTRO. Do dyspozy−
cji mam tylko dzisiaj! Jak mawiał św. Jan Bosko:
„Albo będziesz święty, albo będziesz nikim”. Albo
jestem dzisiaj w stanie łaski uświęcającej, albo nie;
albo mam relację z Jezusem, albo jej nie mam, bo
została przerwana przez grzech i trzeba podjąć decy−
zję, i pójść do spowiedzi.

Matkę Teresę zapytano w wywiadzie: „Co dla sio−
stry jest najważniejsze na świecie?”. Padła taka od−
powiedź: „Ten wywiad jest najważniejszy na świecie”.

Czym jest dziś? Dziś to wieczność. Bóg dziś przy−
chodzi i staje się wieczność. Wybieram Go w swoim
życiu – wybieram wieczność.

Smutne są nasze świeckie życzenia: „100 lat...”.
Bo jaka jest nasza kondycja na starość?! Siły opa−
dają, a choroby dopadają, alzheimer przychodzi jako
nieproszony gość.

Czemu nie mamy sobie życzyć: „Żyj wiecznie! Bądź
święty! Zestarzej się z Jezusem!” Św. Augustyn po−
wiada, że Bóg jest młodszy od wszystkiego. Co roku
obchodzimy swoje imieniny, jedna więcej świeczka
pojawia się na torcie urodzinowym. Jednakże na Boże
Narodzenie nie świętujemy bardzo długiego życia Je−
zusa. On zawsze jest Emmanuelem, Bogiem z nami,
Nowonarodzonym, świeżym i zaczynającym. Boże Na−
rodzenie to święto wiecznej młodości Boga. To jest
nasza perspektywa ludzi wiary i nadziei.

Nie ulegajmy dwóm chorobom świata: WCZORAJ
i JUTRO. Uchwyćmy się „maleńkiej nadziei, która
zawsze zaczyna” i zaśpiewajmy z radością w sercu:

Maleńka miłość zbawi świat,
Maleńką miłość chrońmy z lękiem,
Dziś i Ziemia drży i niebo drży
Od tej miłości maleńkiej.

Dziękuję moim współbraciom za troskę i opiekę
duszpasterską, wspólnotom – za ich miłość do Jezusa
i Jego Kościoła, a wszystkim Parafianom życzę rado−
ści z żywej wiary i opieki Pięknej Pani z La Salette.

Przedstawiam w liczbach życie sakramentalne
w naszej w parafii w roku 2018:· Liczymy 12 375 praktykujących w niedzielę,
jest to ok. 23% wszystkich parafian.· Przyjęto 131 000 Komunii świętych w ciągu
roku.· Odbyły się 136 chrzty, w tym rodziców sakra−
mentalnych – 66.· Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 217
dzieci.· Bierzmowanie przyjęło 85 osób.· Do sakramentu małżeństwa przystąpiły 52 pary.· Do Pana odeszły 142 osoby.

Inwestycje dokonane w 2018 r. wyniosły 131
020,02 zł:· szafa na ornaty i alby w zakrystii – 7 000 zł,· ława w prezbiterium – 3 500 zł,· renowacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różań−
cowej – 77 827,02 zł,· renowacja stacji drogi krzyżowej (dwa obrazy
opłacone) – 16 000 zł,· remont kaplicy szpitalnej – 26 693 zł.

Z całego serca dziękuję za Waszą ofiarność, wspól−
notom, ofiarodawcom...

Dziękuję byłemu Burmistrzowi panu Krzysztofowi
Czarneckiemu I radnym naszego miasta za dofinan−
sowanie renowacji bocznego ołtarza – 38000 zł.

Jakie są nasze plany na przyszły rok?:· Chcemy przeprowadzić renowację wszystkich
stacji drogi krzyżowej – koszt odnowienia jednego ob−
razu: 8 000 zł.· Staramy się o przekazanie do naszej parafii reli−
kwii św. s. Faustyny, patronki szkoły katolickiej, która
niedawno obchodziła 15−lecie powstania. Chcielibyśmy,
aby stało się to w Święto Miłosierdzia Bożego.· Będziemy kontynuować raz w miesiącu tacę
renowacyjną. Usilnie poszukujemy sponsorów w celu
odnowienia drogi krzyżowej.

Z całego serca wszystkim dziękuję i przepraszam,
jeśli z mojej strony czy ze strony moich współbraci sa−
letynów ktoś został zraniony czy zgorszo−
ny. Proszę Was o modlitwę za nami grzesz−
nikami i światło Ducha Świętego w prowa−
dzeniu Was do Boga!

ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela
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Renowacja obrazów Drogi Krzy¿owej
Zasadniczy remont i renowacja œwi¹tyni

œw. Jana Chrzciciela w Trzciance mia³a

miejsce przed uroczystoœciami 100.

rocznicy budowy naszego koœcio³a,

która przypad³a w 2017 r. Nie znaczy to,

¿e wszystkie potrzeby w tym zakresie

zrealizowano. Ju¿ po jubileuszu

dokonano renowacji bocznego o³tarza

Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a obecnie

przeprowadzane jest odnowienie

obrazów Drogi Krzy¿owej.

Najpierw poddano renowacji obraz stacji XIV,
następnie stacji I, obecnie ze ściany zdjęto sześć
obrazów stanowiących stacje od II do VII. Prace re−
nowacyjne przeprowadza ta sama firma, która od−
nowiła ołtarz główny i boczny oraz prezbiterium. Jest
to przedsiębiorstwo Art Fresk Anny Cybulskiej−Woj−
czyszyn – dyplomowanego konserwatora zabytków.

Obrazy Drogi Krzyżowej pochodzą z I poł. XX w.
i po 100 latach wymagają renowacji. Dokładne
oględziny każdego z nich dotychczas nie wykazały
żadnych napisów, które mogłyby naprowadzić na
jakiekolwiek informacje o ich malarzu. Są nama−
lowane farbami olejnymi na płótnie o wymiarach
95 cm x 135 cm. Pierwszą czynnością jest odku−
rzanie obrazu z przodu i z tyłu. Dalsze prace kon−
serwatorskie przeprowadzane są po zdjęciu płót−
na z drewnianego krosna. Część krosien z uwagi
na ich zły stan należy wymienić na nowe, pozosta−
łe natomiast impregnuje się przeciw owadom oraz
dla wzmocnienia struktury drewna.

Ze zdjętego z krosien płótna usuwany jest brud
oraz stara warstwa werniksu. Od tyłu płótno jest
impregnowane środkiem konserwatorskim
i zgrzewane na ciepło od strony lica. Po usunięciu
drobnych ubytków kitem akrylowym i farbami
żywicznymi ponownie płótna nabija się na krosno.
Po retuszowaniu cały obraz pokrywa się ponow−
nie kilkoma warstwami werniksu, który powodu−
je wyrównanie połysku (w półmacie) i który stano−
wi warstwę zabezpieczającą obraz.

Rama drewniana obrazu również poddawana jest
renowacji. Najpierw usuwana jest warstwa szlag−

metalu, przeprowadza się impregnację przeciw
owadom i dokonuje impregnacji wzmacniającej
strukturę drewna. Następnie po uzupełnieniu ki−
tem widocznych ubytków i wygładzeniu gruntem
klejowym całą ramę pokrywa się nowym szlagme−
talem doskonale imitującym złoty blask, a jedną
ozdobną listwę obramowującą pokrywa się złotem.

Końcowym etapem prac jest montaż krosna
z naciągniętym płótnem w drewnianej ramie, za−
stąpienie dotychczasowego dość prymitywnego
sposobu mocowania przy pomocy wbitych dwóch
gwoździ bardziej solidnym i pewnym połączeniem
tych dwóch elementów1.

Zakończenie prac konserwatorskich przewidzia−
ne jest do końca I półrocza 2019 r. Z tej okazji
raz w miesiącu ogłaszana jest zbiórka na ten cel,
bo koszt renowacji jednego obrazu to kwota
8 tys. zł. Od wysiłku parafian zależy więc, czy
w tym czasie uda się zrealizować to zadanie.
Można mieć nadzieję, że może znajdzie się spon−
sor (lub wspólnie kilku) mający na uwadze odno−
wienie konkretnego obrazu, co niewątpliwie było−
by odnotowane w naszej kronice parafialnej.

Proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS serdecz−
nie dziękuje wszystkim za wsparcie i obejmuje
w modlitwie wszystkich, którzy budowali tę świą−
tynię lub w jakikolwiek sposób przyczynili się do
jej świetności.

Edwin Klessa
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Odrestaurowywane obrazy Drogi Krzy¿owej

1 Opis na podstawie ustnej relacji p. Anny Cybulskiej−Wojczyszyn.
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¯YCIE JAK W MADRYCIE
Jak co roku w okresie œwi¹tecznym

odby³o siê Europejskie Spotkanie

M³odych z braæmi z Taizé w Madrycie.

W tzw. pielgrzymce zaufania przez

Ziemiê udzia³ wziê³o 15000 ludzi

m³odych z ca³ej Europy. Z Polski by³o

3000 uczestników.
Z Trzcianki wyruszyliśmy pociągiem do Wrocła−

wia. Tam dołączyliśmy się do saletyńskiej grupy
z Rzeszowa. Pierwszym punktem naszej drogi było
La Salette. Miejsce objawień Matki Bożej okazało
się być idealnym punktem odpoczynku. Wspólna
Eucharystia, zwiedzanie miejsca objawienia Maryi,
obejrzenie tematycznego filmu, wyjście w góry, uro−
czysta kolacja, taniec i zabawy z regionalnym ze−
społem spowodowały zawiązanie się wspólnoty.
W związku z tym przychodzą na myśl słowa, że
oprócz celu ważna jest sama droga.

Następnego dnia wyruszyliśmy w dalszą trasę.
W dniu 28 grudnia 2018 r. dotarliśmy do wytyczo−
nego miejsca. Pobyt w Madrycie zaczął się od rozlo−
kowania uczestników po miejscowych parafiach.
Tam na nas czekały hiszpańskie rodziny, które na
czas spotkania zapewniały nam dach nad głową.
Dzień zaczynał się od modlitwy w danym kościele
parafialnym. Charakterystycznym punktem modlitw
były śpiewy kanonów Taizé. Każdy mógł usłyszeć
treści Słowa Bożego odczytane we własnym języku.
Następnie odbywały się spotkania w grupach. Poru−
szane były na nich różne tematy związane z wiarą,
jej praktykowaniem w poszczególnych naszych kra−
jach. Omawialiśmy też problemy bezpieczeństwa,

migracji itp. Była to również dobra forma nauki języ−
ka angielskiego, bo to właśnie za jego pomocą
musieliśmy się porozumiewać z innymi. Każdy dzień
kończył się wieczorną modlitwą z braćmi i wszystki−
mi uczestnikami w wielkiej hali. Było to niesamowi−
te doświadczenie jedności wielu chrześcijan: katoli−
ków, grekokatolików i protestantów. Przychodzą tu
na myśl słowa Jezusa: „Aby byli jedno”.

W trakcie spotkania młodych odbywały się tak−
że panele tematyczne. Uczestnicy wybierali za−
gadnienia, które ich interesowały. Dzięki temu
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pobyt w Ma−
drycie nie mógł obejść się bez zwiedzania. Gran
Viá, Plaza Mayor czy Park Retiro – to atrakcje,
które czekały na młodych.

Największe jednak zdziwienie wśród młodzieży
wywołało to, że jest to miasto, które zamieszkują
ludzie bardzo otwarci na innych. Na każdym kroku
bowiem słychać było śpiew oraz muzykę, a ludzie
obdarowywali się uśmiechem. Warto jeszcze wspo−
mnieć o sylwestrze. O godz. 23 zgromadziliśmy
się w kościołach parafialnych, modląc się o pokój
na całym świecie. Następnie przechodziliśmy do
sal, gdzie odbywało się tzw. Święto Narodów. Każ−
da grupa dzieliła się rodzimymi zwyczajami. Nie
zabrakło tańca i śpiewu. W drodze powrotnej za−
trzymaliśmy się w Paryżu, aby jeszcze przez mo−
ment napawać się urokami stolicy Francji. Wieczo−
rem celebrowaliśmy Eucharystię u nazaretanek,
które opiekują się polskimi rodzinami. Kolejny raz
doświadczyliśmy gościnności. Była tam niesamo−
wita siostra, która przeżyła zsyłkę na Sybir. Dziś
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mija już 60 lat jej pobytu w Zgromadzeniu Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Całe życie swoje
zawdzięcza Bożej Opatrzności.

Czas spędzony w Hiszpanii oraz we Francji bę−
dzie dla nas niezapomniany i wyjątkowy. Dla wielu
była to okazja do pogłębienia swojej wiary, zbliże−
nia się do Boga. Mieliśmy też szansę na nawiąza−
nie nowych znajomości oraz poznanie kultury in−
nych państw. Za rok Europejskie Spotkanie Mło−
dych odbędzie się we Wrocławiu. Już dzisiaj ser−
decznie na nie zapraszamy.

był obecny w moim życiu od zawsze, nigdy jednak
nie czułam jego obecności w 100%. Żyłam jak każdy
normalny chrześcijanin. Nie docierało to jednak do
mnie w żaden sposób, nie czułam jakiejkolwiek
potrzeby przebywania z Bogiem w bliższej relacji.
Myślałam, że żyje mi się z tym dobrze, mam ko−
chającą rodzinę i wspaniałych przyjaciół. Na pew−
nym etapie swojego życia zaczęłam jednak odczu−
wać pewnego rodzaju pustkę, czegoś mi brakowa−
ło, sama jednak nie potrafiłam stwierdzić, o co
właściwie chodzi. Wpadłam w złe towarzystwo. Moi
«znajomi» zaczęli ściągać mnie na dno, grzech miał
nade mną coraz to większą przewagę. Było mi to
obojętne, co się ze mną stanie. Tylko przy nich
czułam się w pełni akceptowana. W końcu jednak
zaczęło mnie to przerastać i powiedziałam sobie
«stop». Pewnego dnia na Mszy usłyszałam słowa,
które bardzo dotknęły mojej duszy. To właśnie one
sprawiły, że zdecydowałam się na wyjazd do Taizé.
Poznałam tam wiele wspaniałych osób, które stały
się moimi przyjaciółmi sprawiającymi, że wzrastam
w sile, a nie upadam. Ponadto nigdy nie czułam
Boga bardziej niż podczas tego wyjazdu. Przyjęłam,
że On mnie naprawdę kocha i chce mojego szczę−
ścia, że jestem jego umiłowanym dzieckiem.” –
uczestniczka tegorocznego spotkania.

Uczestnicy wyjazdu

Oto świadectwa uczestników wyjazdu:
„Osobiście ten czas był dla mnie czymś wyjąt−

kowym, poznałem wiele osób przepełnionych wiarą.
Rozmowy z nimi i dyskusje na różne tematy pomo−
gły mi lepiej dostrzec Boga. Dzięki temu odnala−
złem w sobie więcej pokoju i nadziei, które były mi
potrzebne w poradzeniu sobie z problemami w życiu
prywatnym i codziennym. Podczas tego wyjazdu
również doświadczyłem prawdziwego Kościoła,
wspólnoty i miłości wszystkich ludzi, a nie tego, co
pokazują media w ostatnim czasie. W La Salette
każdy z nas miał chwilę dla siebie, żeby spędzić
czas ze sobą wśród ciszy pięknych gór. Mogliśmy
odpowiedzieć sobie w głębi serca na nurtujące nas
pytania lub znaleźliśmy rozwiązania naszych niektó−
rych problemów. W Madrycie natomiast spotkali−
śmy tysiące młodych ludzi, z którymi spędzaliśmy
czas, wymienialiśmy się doświadczeniami i dobrze
się razem bawiliśmy, a przede wszystkim modlili−
śmy” – uczestnik tegorocznego spotkania.

„Wyjazd na spotkanie młodych w Taizé okazał
się dla mnie czasem niesamowicie owocnym. Bóg
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Siostry z Trzcianki

Bóg jest mi³oœci¹
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek

Rodziny Maryi (Congregatio Sororum

Franciscalium Familiae Mariae, CSFFM,

RM) to najliczniej reprezentowane

zgromadzenie spoœród sióstr zakonnych

pochodz¹cych z Trzcianki. Nie mog³o byæ

inaczej, skoro od ponad 70 lat w

trzcianeckiej parafii siostry

franciszkanki Rodziny Maryi realizuj¹

charyzmat swojego za³o¿yciela abp.

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, dbaj¹

o koœció³, prowadz¹ lekcje religii, ale

przede wszystkim swoj¹ codzienn¹

obecnoœci¹ s¹ natchnieniem dla

dziewcz¹t, które za ich przyk³adem

zapragnê³y poœwiêciæ ¿ycie Bogu.

Większość społeczeństwa postrzega życie za−
konne jako wielką ofiarę, poświęcenie, nawet cier−
pienie. Realizując cykl artykułów o trzcianeckich
siostrach, miałam okazję wysłuchać opowieści
o trudach dnia codziennego zwyczajnych dziewczyn,
które swoje życie ofiarowały Bogu i ludziom, i są
szczęśliwe, bo – jak mówiły – Pan Bóg troszczy się
o wszystko.

W Bibliotece Parafialnej trafiłam na wspomnie−
nia s. Teresy Stępówny RM, przełożonej general−
nej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w latach 1947–1960 (Moje wspomnienia
1882–1961, M. Teresa Stępówna RM). We wpro−
wadzeniu do tych wspomnień napisano o niej: „(…)
Była uosobieniem dobra, sprawiedliwości, wierno−
ści Bogu, miłości zgromadzenia, skarbnicą tradycji
zakonnych”. Chociaż czasy, w których żyła s. Tere−
sa, diametralnie różnią się od naszej współczesno−
ści, to w tych niezwykłych opowieściach sióstr nie−
zmienne pozostaje poszukiwanie Boga, Jego miło−
ści oraz służba drugiemu człowiekowi.

Swoimi przeżyciami podzieliła się ze mną s. Bo−
gusława Gajowska RM: „Nie różniłam się niczym

od moich rówieśników, poza tym, że byłam niezno−
śna. Tata próbował temperować mój charakter,
twierdząc, że taka złośnica to tylko do klasztoru
się nadaje, bo nikt normalny z nią nie wytrzyma…
Ciągle szukałam odpowiedzi na dręczące mnie py−
tania o miłość, o prawdę, o szczęście. Szukałam
ich w różnych miejscach, osobach i czasem nawet
wydawało mi się, że już…, już znalazłam, ale oka−
zywało się, że były to tylko pozory, śmieci w pięk−
nym opakowaniu. Szukałam odpowiedzi wszędzie,
ale nie u Boga. Wydawało mi się, że to On był
głównym winowajcą mojego zbuntowania na świat.

Pierwszym mocnym doświadczeniem były dla
mnie katechezy neokatechumenalne. Powoli Pan
Bóg pokazywał mi, jak wiele mam z Nim wspólne−
go, łamał mury buntu, łagodził serce i stopniowo
udzielał odpowiedzi na pytania o miłość, prawdę
i szczęście. Kiedy zaczęłam myśleć o życiu zakon−
nym, stwierdziłam, że Pan Bóg ma niezłe poczucie
humoru, by kogoś, takiego jak ja wzywać do klasz−
toru. Walczyłam z tym wołaniem Boga przez prawie
rok, przedkładając coraz to bardziej logiczne argu−
menty, ale On każdy z nich obalał. Powoli uwalniał
mnie z najgorszych nawyków, ludzi, strachu, uka−
zywał mi powołanie w kategoriach swojej miłości,
a nie mojego racjonalnego kalkulowania.

Decyzja zapadła w Dzień Dziecka 2000 r. Mia−
łam na parę dni zająć się domem znajomej malarki.
Weszłam do pracowni i zobaczyłam niesamowity
obraz. Przedstawiał kobietę wtuloną w Jezusa,
a Jego ręce mocno ją trzymały – była to Maria Mag−
dalena. Wtedy dotarło do mnie to, że Jezus nie wy−
maga ode mnie doskonałości, wyrobienia ducho−
wego, pokory, bo tak widziałam wzór kandydatki do



7marzec, kwiecień 2019

zakonu. Zrozumiałam, że On chce mnie kochać taką
nieociosaną i sam chce być rzeźbiarzem mojej du−
szy. To wezwanie stało się dla mnie wezwaniem
Miłości do miłości i cały czas noszę je w sobie, a On
przytulając mnie, najczęściej po różnych upadkach,
kształtuje według swego obrazu. Decyzja moja dla
wielu osób była szokiem, ale była ona  najlepszą
w moim życiu. Wojowałam z nią prawie 17 lat!”.

dzież? Jedną z osób, które dały się porwać słowu
Bożemu i potrafią zarażać swoją fascynacją innych,
jest s. Bogusława Gajowska” … i dalej: „(…) Sio−
stra zauważa, że nie należy się martwić, jeśli przy
lekturze Biblii natrafiamy na fragmenty trudne, nie−
zrozumiałe. – Maryja też nie rozumiała wszystkie−
go, ale zachowywała słowo Boże w sercu”. (”Gość
Niedzielny”, Wrocław – 18.04.2010 r.).

Na pytanie o zainteresowania i pasje, oprócz Bi−
blii, siostra odpowiedziała: „Moim zainteresowaniem
jest Jezus i Maryja. To moja pasja, a wszystkie inne,
byleby do Nich prowadziły. Mówienie o Jezusie spra−
wia mi radość, choć jest to czasem trudne, zwłasz−
cza podczas lekcji religii. Na szczęście poza kate−
chezą są grupy parafialne, do których przychodzą
dzieci czy młodzież, które chcą poznać Jezusa i Jego
świat. Szczególnie lubię robić i rozdawać różańce.
Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć, jaka to potężna
modlitwa, jak mocno działa Duch Święty, gdy wcho−
dzi się w kontakt z Maryją. Czasem zdarza mi się
stworzyć jakiś długo dojrzewający wiersz…”.

Zapytałam siostrę, jak z perspektywy 19 lat prze−
bywania w zgromadzeniu patrzy dzisiaj na swoje życie:
„Całe moje dotychczasowe doświadczenie opiera się
na tym, jak Bóg poszukuje człowieka, jak odkrywa
w nim coraz głębsze pokłady człowieczeństwa, które
chce sobą zapełnić. Bóg jest jak archeolog, z tą róż−
nicą, że gdy dokopie się do jakiś szczątków ukrytych
głęboko, nie pielęgnuje ruin, ale je odbudowuje,
wzmacnia i nadaje im wymiar domu Królestwa Boże−
go, w którym razem z Maryją zajmuje się swoim dziec−
kiem. Pan Bóg nieustannie do nas mówi. Mówi też
do każdego młodego człowieka i dla każdego ma
swoją propozycję. Rzecz w tym, by ją usłyszeć i rozpo−
znać. Szatan bazuje na lęku i chaosie, ale w Miłości
tego nie ma. Miłości nie trzeba się bać, jej się można
tylko poddać. Bóg jest Miłością”.

Jadwiga Witkowska
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Do zgromadzenia s. Bogusława Gajowska RM
wstąpiła w dniu 8 września 2000 r., była wtedy w
trakcie studiów polonistycznych, które ukończyła
jeszcze w postulacie (filologia polska na Uniwersy−
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002 r.)
i aby uczyć religii, ukończyła Podyplomowe Studia
Teologiczne oraz Podyplomowe Studia Biblijne na
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Śluby wieczyste złożyła w dniu 25 czerwca 2009 r.
w Częstochowie na Jasnej Górze. Po złożeniu pierw−
szych ślubów w latach 2004−2005 siostra praco−
wała w Koszalinie jako katechetka, następnie
w Legnicy, w Brzegu Dolnym, potem znowu w Le−
gnicy. W latach 2016−2018 była w Gorzowie Wiel−
kopolskim. Obecnie od września 2018 r. siostra
pracuje w Mikstacie koło Kalisza jako katechetka,
przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.

Przeglądałam w Internecie artykuły o pracy sio−
stry w różnych placówkach. W jednym z nich, z cza−
su gdy siostra uczyła religii w Zespole Szkół Zawo−
dowych w Brzegu Dolnym i prowadziła Krąg Biblij−
ny, przeczytałam: „(…) Jak się zabrać za lekturę
Pisma Świętego? Jak zachęcić do niej dzieci, mło−
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Z lekarzem medycyny

Ryszardem Wyckie

i z ¿on¹ pani¹ Janin¹

Wyckie rozmawia

Izabela Grzeszczuk.

Nasi
seniorzy Zawsze chcia³em pomagaæ

drugiemu cz³owiekowi

8 Światło z La Salette

Janina i Ryszard Wyckie – œlub 1956 r.

Trzcianecki szpital za−
pewne nie wyglądałby
i nie funkcjonowałby, jak
dzisiaj, gdyby nie postać
powszechnie znanego i sza−
nowanego nestora pedia−
trii, pana doktora Ryszarda Wyckie. Bohater dzi−
siejszego wywiadu gości mnie wraz ze swoją
małżonką panią Janiną w przytulnym mieszka−
niu przy ul. Matejki. Oboje uśmiechnięci, szale−
nie sympatyczni, z radością dzielą się ze mną
wspomnieniami, a tych mają mnóstwo…

Panie doktorze, jak to się stało, że znalazł
się Pan w Trzciance, bo chyba nie stąd wywodzą
się Pańskie korzenie?

Istotnie, pochodzę z Lipna, niedużego miasta
w województwie kujawsko−pomorskim. Do Trzcian−
ki przybyłem wraz z żoną już po ukończeniu studiów.
Byłem jednym z pierwszych lekarzy zakładających tu
ówczesną służbę zdrowia. Już wtedy interesowała
mnie pediatria. Wraz z żoną planowałem, że zosta−
niemy w Trzciance 2−3 lata, odpracujemy obowiązu−
jący wtedy nakaz pracy, i uciekniemy do większego
miasta. Zostaliśmy jednak tu do dzisiaj.

Cofnijmy się więc do początków.
Urodziłem się w dniu 25 lutego 1928 r. W domu

była nas trójka dzieci, poza mną były jeszcze dwie

siostry. Dzieciństwo to czas
beztroski. Przypominam so−
bie, jak bardzo lubiłem spę−
dzać wakacje u mojej bab−
ci. Rodzice wychowywali nas
w ogromnej miłości, uczyli
tolerancji i szacunku wzglę−
dem drugiej osoby, dbali
o rozwój życia religijnego, pil−
nowali, abyśmy każdej nie−
dzieli uczestniczyli w Mszy
świętej. Później, gdy już sta−

rałem się dostać na studia, moja wiara nie była
mile widziana przez ówczesną władzę.

Co zadecydowało, że został Pan lekarzem?
Zawsze chciałem pomagać drugiemu człowie−

kowi, a ponieważ dobrze się uczyłem, po zdaniu
matury nie miałem wątpliwości, że najlepiej speł−
nię się właśnie w tym zawodzie. Poza tym, proszę
pamiętać, że były to lata powojenne, w Polsce bar−
dzo brakowało lekarzy. Gdziekolwiek człowiek by
nie pojechał, były ogromne braki.

Został Pan pediatrą.
Tak. Po ukończeniu studiów w 1956 r. i odbyciu

obowiązkowej 6−tygodniowej służby wojskowej
w Końskim koło Przemyśla otrzymałem nakaz pracy
w Czarnkowie. Udałem się tam z żoną. Byliśmy wów−
czas krótko po ślubie. Po przechorowaniu żółtaczki
zostałem przeniesiony do wiejskiego ośrodka zdro−
wia w Dzierżążnie Wielkim. Tam zetknąłem się z praw−
dziwym obliczem życia na wsi. Wiele dzieci było zanie−
dbanych, pozbawionych podstawowej opieki zdrowot−
nej, poziom higieny pozostawiał wiele do życzenia. Po
półtora roku za gorącą namową dyrektora pana Anto−
niego Jachimowicza przenieśliśmy się do Trzcianki.
Władze miasta obiecały nam mieszkanie, i to z tele−
fonem, co w tamtych czasach było marzeniem. Uzna−
łem, że to szansa dla mnie. Od razu po przybyciu na
miejsce zająłem się organizowaniem oddziału dzie−
cięcego z prawdziwego zdarzenia. Rodziło się wów−
czas bardzo dużo dzieci, jednak wiele noworodków
pozbawionych fachowej opieki umierało. Nie mogłem

Wyjazd do Warszawy,

pañstwo Wyckie

z dzieæmi, ok. 1968 r.
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się z tym pogodzić. Ściągałem więc z całego kraju
leki, płyny infuzyjne, wyposażałem sale w łóżka, po−
ściel. I tak, jak mówi moja żona – choć była to „sier−
miężna medycyna” – w 1958 r. udało się otworzyć
pierwszy na tej ziemi w powojennej Polsce oddział
dziecięcy, który działa do dzisiaj.

Organizowanie nowego oddziału, liczne dyżu−
ry w szpitalu, w międzyczasie specjalizacja, były
zapewne bardzo absorbujące. Jak wyglądało w
tym czasie Państwa życie rodzinne?

małam nakaz pracy w Drezdenku. Tam poznałam
Ryszarda, mojego przyszłego męża, który przebywał
właśnie na praktykach. Ślub wzięliśmy w 1956 r.
W rok później, gdy jeszcze mieszkaliśmy w Dzierżąż−
nie Wielkim, na świat przyszła córka Elżbieta, a pięć
lat później, już w Trzciance – syn Rafał.

Jak dalej potoczyło się Państwa życie?
W tamtym czasie bardzo dużo pracowałem w szpi−

talu, dodatkowo w poradni – mówi Pan Doktor. Żona
w tym czasie zajmowała się dziećmi. Gdy już podrosły,
także i ona znalazła zatrudnienie w szpitalu, w pracow−
ni radiologii. Z czasem zostałem ordynatorem oddziału
dziecięcego, później dyrektorem szpitala. Funkcję tę
pełniłem przez 10 lat. W latach 80. ubiegłego stule−
cia, podczas mojej dyrektury, rozpoczęto budowę no−
wego budynku szpitala, który ostatecznie oddano do
użytku w 1992 r. Na moich oczach zmieniał się trzcia−
necki szpital, nie tylko zewnętrznie, ale i od środka.
Nowe wyposażenie, sprzęty, nowe leki, a także nowi
ludzie. Dużo czasu poświęciłem zdobywaniu nowych
specjalistów. Chciałem pozostawić po sobie szpital
w jak najlepszej kondycji. Gdy przyszedł czas emerytu−
ry, pracowałem dalej. Dopiero od pięciu lat wycofałem
się ostatecznie z aktywności zawodowej.

W środowisku medycznym krąży anegdota, że
schodząc na niedzielną Mszę Świętą w kaplicy szpi−
talnej, zabierał Pan ze sobą małych pacjentów?

To prawda. Chciałem, aby i one były jak najbli−
żej Boga.

Izabela Grzeszczuk
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60-lecie

ma³¿eñstwa.

Ach, nieraz buntowałam się, że mąż zostawia mnie
z dwójką małych dzieci – śmieje się Pani Janina. By−
łam zazdrosna o szpital. Rozumiałam jednak męża,
wiedziałam, że to jego pasja. Sama chciałam kiedyś
studiować prawo, nie dostałam się jednak na stu−
dia, gdyż naraziłam się strasznie przewodniczącemu
Związku Młodzieży Polskiej. Do liceum w Nowej Ru−
dzie chodziłam w czasach najgłębszego komunizmu.
Zdecydowano wówczas, że w szkole zostaną zniesio−
ne lekcje religii. Ja wraz z paroma innymi osobami
nie podpisałam się na liście, że chcę świeckiej szko−
ły. Spotkała mnie za to kara, drzwi wyższych uczelni
zostały przede mną zamknięte, gdyż byłam „politycz−
nie niepoprawną osobą”. Nie poddałam się jednak,
i po zdaniu egzaminu wstępnego dostałam się do
dwuletniej szkoły radiologii i fizykoterapii we Wrocła−
wiu. Była to jedna z pierwszych szkół tego typu działa−
jąca przy Akademii Medycznej. Po jej ukończeniu otrzy−

60-lecie

ma³¿eñstwa.

Ryszard Wyckie w pracy wraz

z wnuczk¹, zdjêcie zrobione ok. 10 lat temu.

Pañstwo Janina i Ryszard Wyckie,

zdjêcie zrobione w dniu wywiadu 16.01.2019 r.

marzec, kwiecień 2019
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W naszej parafii od 2015 r. odbywa³y siê

ró¿nego rodzaju rekolekcje i spotkania

prowadzone przez Zuzannê Zuzelsk¹

i Henryka Krzoska, autora ksi¹¿ki pt. Bóg

znalaz³ mnie na ulicy – ewangelizatorów

z Centrum Nowej Ewangelizacji w Witkowie

Drugim. Przez dwa lata mieliœmy konferen-

cje dla kobiet i mê¿czyzn, kurs finansowy

i rekolekcje, m.in. o b³ogos³awieñstwie

Bo¿ym. Po tych wydarzeniach zrodzi³o siê

w ich uczestnikach pragnienie cotygodniowe-

go spotkania wspólnotowego i wtedy

Zuzanna z Henrykiem zaproponowali nam

za³o¿enie Krêgów Biblijnych, i zaopatrzyli

nas w materia³y potrzebne do rozpoczêcia

dzia³ania nowej wspólnoty parafialnej.

 Siostra Barbara Abramow−Newerly RM za pozwo−
leniem ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS roz−

Panie, któryœ wszystko uczyni³ swoim S³owem
(por. Mdr 9, 1)

poczęła wraz z innymi zainteresowanymi pierwsze
spotkania biblijne, które do tej pory odbywają się
w kawiarence parafialnej w każdą środę po zakoń−
czeniu Mszy św. o godz. 19.00. Obecnie naszym
opiekunem duchowym jest ks. Józef Kopciński MS.

Kręgi Biblijne poświęcone są lekturze Ewange−
lii. Spotkanie trwa ok. 1,5 godziny. Czytamy jeden
rozdział z Nowego Testamentu, następnie oma−
wiamy go w miarę możliwości jak najstaranniej.
Ks. Józef Kopciński MS ma szeroką wiedzę biblijną
i dzieli się nią z nami, za co jesteśmy mu głęboko
wdzięczni.

Dowodem na to było ostatnio spotkanie z przed−
stawicielami różnych wspólnot parafialnych. Podczas
niego ks. Józef Kopciński MS dokładnie tłumaczył
nam, również rozrysowując za pomocą schematu
poglądowego, historię powstania Biblii i Kościoła
oraz jego podziały, które miały miejsce na przestrze−
ni wieków. Wykład ten pozwolił nam zrozumieć, jaka
jest różnica pomiędzy Kościołem katolickim a inny−
mi Kościołami chrześcijańskimi oraz sektami. Na
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podstawie przedstawionych historycznych faktów
uświadomiliśmy sobie, że jedynie Kościół katolicki
zachował ciągłość nauki Chrystusa, apostołów i tra−
dycji, która trwa do dnia dzisiejszego.

Spotkania biblijne są otwarte również dla tych,
którzy do tej pory nie uczestniczyli w nich oraz dla
osób nienależących do żadnej wspólnoty, jak i dla
przynależnych do jakiejkolwiek innej grupy istnieją−
cej w naszej parafii. Nie ma obowiązku formalne−
go należenia do Kręgów Biblijnych, aby brać udział
w rozważaniach Pisma Świętego, ani też obowiąz−
ku systematycznego przychodzenia do nas, jeśli
ktoś należy do innego przykościelnego grona bądź
ma inne zobowiązania.

Co daj¹ nam Krêgi Biblijne?:· Wierzymy, że Bóg przemawia do każdego czło−
wieka i że w związku z tym mamy coś ważnego do
powiedzenia bez względu na wiek i wykształcenie.· Rozważamy i modlimy się Słowem Bożym,· Więcej daje nam mówienie o tym, jak rozu−
miemy Pismo Święte, niż to, jak chcielibyśmy je
widzieć, a to z kolei rodzi w nas głębszą wiarę
w Jezusa.· Dyskusja na spotkaniach umożliwia nam
skoncentrowanie się na faktach, a nie na sa−
mych tylko odczuciach, które są subiektywne
i przemijające.· Wszyscy jesteśmy jednocześnie uczniami
i nauczycielami żyjącymi w rzeczywistości Kościoła.

· Wierzymy w moc liturgii jako najbardziej natu−
ralnego środowiska do poznawania świętych pism
i dlatego staramy się raz w miesiącu uczestniczyć
we wspólnotowej Mszy św.· Nie chcemy, aby natchnione księgi były tylko
pamiątkami historii i literatury, ale pragniemy od−
krywać w nich wciąż aktualne żywe Słowo.· Nie szkoda nam czasu na Słowo Boże, które
było obecne przed powstaniem świata i pozosta−
nie ważne na wieki.· W Piśmie Świętym szukamy przede wszyst−
kim żyjącego Boga, bo tylko w Nim i przy Nim bę−
dziemy odnajdywać samych siebie.· Nigdy nie zapomnimy słów Szymona Piotra:
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego.” (J 6,68).· Życie codzienne to bogactwo, z którego nale−
życie skorzystał Jezus, chodząc po ulicach, placach
i domach oraz głosząc Ewangelię. Uczniowie też
w codzienności wypełniali misję powołania. Wie−
rzymy, że skoro praktykujący posłani po Mszy św.
do świata spełnią swoje zadania podyktowane Bożą

miłością, to niedługo kościół, symbol nieba,
będzie pełny ludzi chcących poznać Boga.· Ufamy, że dzięki Kręgom Biblij−

nym, żyjąc na co dzień w króle−
stwie Jezusa, ludzie z naj−

bliższego naszego środo−
wiska przekonają się,
że Słowo Boże to nie
absurd i że sięga głę−
boko do pragnień lu−
dzi i przywraca im peł−
nię życia.

Gina Go³aœ
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Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Podzia³ parafii
œw. Jana Chrzciciela

na dwie parafie

12 Światło z La Salette

Przez kilka wieków w Trzciance była jedna pa−
rafia Kościoła rzymskokatolickiego. Jak mówią
źródła historyczne, najstarsza drewniana świą−
tynia została wzniesiona już w połowie XVI w.
i wiadomo, że kościół w połowie XVII w. był pw.
Świętego Ducha. W dniu 24 czerwca 1759 r.
w Trzciance wybuchł wielki pożar, który strawił
znaczną część miasta. Jej mieszkańcy modlili się
do św. Jana Chrzciciela, wspominanego właśnie
tego dnia, o uratowanie miasta od całkowitego
spalenia. Z wdzięczności obrano go patronem
kościoła. Złożyli także ślub, że po wieczne czasy
będą uroczyście obchodzić święto św. Jana. Jesz−
cze na początku XX w. w świątyniach wszyst−
kich wyznań odbywały się w ten dzień nabożeń−
stwa, szkoły były zamknięte i nie pracowała więk−
szość przedsiębiorstw1.

Obok świątyni katolickiej funkcjonowały tak−
że świątynie ewangelickie, a ostatnią starsi
mieszkańcy miasta pewno jeszcze pamiętają.
Neogotycki kościół poewangelicki zbudowany
w 1847 r. stał na placu Pocztowym do 1965 r.,
kiedy to komunistyczna władza go zburzyła. Od
połowy XVIII w. na dzisiejszym targowisku stała
synagoga. Najpierw zbudowane zostały po kolei
dwie drewniane synagogi, potem jedna z tzw.
muru pruskiego, a w końcu w 1883 r. murowa−
na – na 400 miejsc. Jej los zakończył się w noc
kryształową z 9 na 10 listopada 1938 r., gdy
spalili ją niemieccy mieszkańcy Trzcianki.

Po II wojnie światowej miasto zasiedliła jedno−
rodna społeczność polska, głównie wyznania rzym−
skokatolickiego, i w mieście funkcjonował jeden
kościół. Tak było do 1997 r., gdy biskup Marian
Gołębiewski wydał w dniu 20 października 1997 r.
dekret erygujący Wikariat Samodzielny pw. Matki
Bożej Saletyńskiej w Trzciance, a na jego rektora
powołał ks. Ireneusza Maraszkiewicza, który po
10−letniej pracy misyjnej w Zambii wrócił do kraju.

Oficjalnie nowa parafia pod tym wezwaniem
z proboszczem ks. Ireneuszem Maraszkiewiczem2

ustanowiona została dekretem z dnia 21 czerw−
ca 1998 r. W tym samym roku do pomocy w no−
wej parafii przydzielony został ks. Andrzej Dydko3.
Wkrótce, bo w dniu 13 września 1998 r. na pla−
cu budowy nowego kościoła odprawiona została
pierwsza Msza św., podczas której poświęcono
plac budowy, ustawiono krzyż, a także przekaza−
no z parafii św. Jana Chrzciciela figurę Matki Bo−
żej Saletyńskiej, patronki nowo powstałej parafii.

Dwa dni później rozpoczęto wykopy, a następ−
nie prace budowlane. Do końca roku postawiono
mury zewnętrzne i przygotowano więźbę dachową,
a w pierwszym kwartale następnego roku wyko−
nano dach i posadzkę, osadzono stolarkę
drzwiową i okienną, założono instalację elek−
tryczną, wykonano część prac tynkarskich. W su−
mie budowę nowego kościoła zaawansowano do
tego stopnia, że od początku Wielkiego Tygodnia
został udostępniony wiernym, natomiast w Nie−
dzielę Palmową w dniu 28 marca 1999 r. odpra−
wiono wewnątrz pierwszą Mszę św. Właśnie ta
data zainspirowała kolejny odcinek naszego cy−
klu „Z dziejów parafii”.

Od tej chwili niedzielne Msze św. odprawiane
były cztery razy w ciągu dnia: o godz. 8.00, godz.
10.00, godz. 12.00 i godz. 18.00. Niedokończo−
na jeszcze świątynia swój pierwszy wystrój za−
wdzięczała Elżbiecie Wasyłyk i Marii Król, które
zajęły się doborem kolorów i wyglądem prezbite−
rium. Pierwszym kościelnym został Wiktor Malic−
ki, a pierwszym organistą – Jan Dassuj.

Podział miejscowej parafii na dwie mniejsze
był od dawna planowany. Już pierwsze rozmowy
na ten temat odbyły się z biskupem ordynariu−
szem diecezji gorzowskiej, do której Trzcianka
należała przed 1992 r. Wynikało to z potrzeb dusz−
pasterskich. Nowa parafia powstała z zachodniej
części miasta wraz z wioskami: Straduń, Smolar−
nia, Ginterowo i Mokrzyca. Po 20 latach istnienia
parafia Matki Bożej Saletyńskiej liczy 4500 wier−
nych, a parafia św. Jana Chrzciciela – 13000.

Pamiętny rok 1999 dla nowej parafii to nie tyl−
ko wybudowanie kościoła i pierwsza w nim Msza
św. To także po raz pierwszy XVI Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej objął swoim zasięgiem dwie pa−
rafie. Po raz pierwszy odbyła się uroczystość Pierw−
szej Komunii Świętej z udziałem 42 dzieci i udzie−
lono pierwszego sakramentu bierzmowania 121
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1 Kronika parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914−1918
spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa,
2015, s. 91.

2 Ks. Ireneusz Maraszkiewicz (ur. 1957 r.) – proboszcz parafii Matki
Bożej Saletyńskiej w Trzciance w latach 1997−2010, obecnie jest
proboszczem w West Bromwich i Walsall w Wielkiej Brytanii.

3 Ks. Andrzej Dydko (ur. 1965 r.) – wikariusz parafii Matki Bożej
Saletyńskiej w Trzciance w latach 1998−2002, obecnie jest pro−
boszczem w miejscowości Pniewo.

4 Tekst opracowano na podstawie Kroniki parafii Matki Bożej Sa−
letyńskiej w Trzciance, 2017 r. Fo
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osobom, a także odbyła się pierwsza procesja
Bożego Ciała, której trasa przebiegała w obrębie
parafii. W dniu 5 września 1999 r. wydano pierw−
szy numer „Biuletynu Parafialnego”, a w 153. rocz−
nicę objawienia Matki Bożej w La Salette odbył
się pierwszy odpust parafialny. Pod koniec roku
przeprowadzone zostały pierwsze Misje Święte,
mające na celu duchowe przygotowanie wiernych
na zbliżający się Rok Jubileuszowy 2000.

Tworzenie od podstaw nowej parafii to wysiłek
całej społeczności, która bierze na siebie ciężar
finansowy i organizacyjny tego procesu. Dużym
wsparciem była utworzona w 1998 r. 14−osobo−

Wykopy pod fundamenty.

Koœció³ wzrasta.

Otoczenie koœcio³a podczas pierwszej Mszy œw.

wa Rada Parafialna i szeroki
krąg ludzi zaangażowanych w
budowę kościoła. Nie bez zna−
czenia była przychylność ów−
czesnego burmistrza Pawła
Kolendowicza, urzędników róż−
nych szczebli, projektantów
i firm wykonawczych. Szcze−
gólną pomoc okazał najbliżej
położony zakład przemysłowy
Lubmor Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat w Trzcian−
ce są dwie parafie. Jedna jest
prowadzona przez duszpaste−
rzy zakonnych, a druga – przez
księży diecezjalnych. Stanowią
dwa oddzielne organizmy o od−
miennych formach duszpas−
terskich, ale też wspólnych
przedsięwzięciach, jak m.in.
miejska Droga Krzyżowa i pro−
cesja Bożego Ciała, na prze−
mian organizowane uroczysto−
ści we Wszystkich Świętych,
dzieła podejmowane przez Bi−
bliotekę Parafialną i Tygodnie
Kultury Chrześcijańskiej.

Kronika parafii pw. Matki
Bożej Saletyńskiej pieczołowi−
cie opracowana w 20. roczni−
cę jej istnienia przez kilkuna−
stoosobowy zespół z inspira−
cji i pod kierownictwem pro−
boszcza ks. Andrzeja Żołynia−
ka zachowała od zapomnienia

dzieje, a zwłaszcza początki tworzenia się drugiej
w Trzciance parafii4.

Edwin Klessa

marzec, kwiecień 2019
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14 grudnia 2018 r. – VIII Jarmark

Bo¿onarodzeniowy Warsztatów Terapii

Zajêciowej i Biblioteki Publicznej i Centrum

Kultury w Trzciance

23 grudnia 2018 r. – Betlejemskie

Œwiat³o Pokoju w naszej parafii

16 grudnia 2018 r.

– promocja albumu

Pomnik Niepodleg³oœci

w Trzciance oraz koncert

Paw³a Piekarczyka i Leszka

Czajkowskiego Nieugiêci

i niepokorni 1914-1921

(w ramach Trzcianeckich

Obchodów 100-lecia

Odzyskania przez Polskê

Niepodleg³oœci)
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6 grudnia 2018 r. – Miko³aj z WyobraŸni¹

Mi³osierdzia w naszej parafii
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26 stycznia

2019 r.

– Koncert kolêd

w wykonaniu

chóru

Pasjonata

24–25–26

grudnia 2018 r.

– Wigilia i Bo¿e

Narodzenie:

œwi¹teczne dekoracje

w naszym koœciele
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6 stycznia 2019 r.

– V Trzcianecki Orszak Trzech Króli

30 grudnia 2018 r.

– Przedstawienie

jase³kowe uczniów

Szko³y Podstawowej

nr 3 w Trzciance

Fo
t.

: 
ks

. 
Zb

ig
ni

ew
 W

el
te

r 
M

S



16 Światło z La Salette

Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Izabela Grzeszczuk,
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

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

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Rekolekcje wielkopostne – 17–20 marca · Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia – 25
marca · Droga krzyżowa ulicami Trzcianki – 12 kwietnia · Triduum Paschalne – 18–20 kwietnia: Wielki Czwartek
i Wielki Piątek – godz. 19.00, Wigilia Paschalna – godz. 22.00 · V rocznica kanonizacji Jana Pawła II – 27 kwietnia

· Niedziela Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia · XIX rocznica kanonizacji św. s. Faustyny Kowalskiej – 30 kwietnia

Wiosna to szczególny czas
na powrót do formy, ćwiczeń
fizycznych, zdrowej diety, kie−
dy to po sutej zimie pozostał
nam nadmiar kilogramów.
Wówczas najchętniej sięgamy
po produkty tzw. funkcjonal−
ne, które oprócz wartości
odżywczych wywierają dodat−
kowo korzystny wpływ na nasz
organizm – wspomagają trawienie, obniżają po−
ziom złego cholesterolu, podnoszą odporność czy
też chronią przed infekcjami. Ale przede wszyst−
kim smakują!

Nie bez powodu panuje ostatnio kult płatków
owsianych. Wszystkie trenerki fitness polecają
zacząć dzień od miski zdrowej owsianki. Ale płatki
owsiane można też wykorzystać na wiele innych
sposobów – owsianka pieczona, placki bądź ciast−
ka. Są one bogate w związki mineralne, zawierają
dużo błonnika, zaliczane są do jednych z trzech
najzdrowszych produktów na świecie. Mąkę pszenną
można zastąpić przez gamę zdrowszych, a także
wartościowszych produktów. Co więcej, można
przygotować ją samemu poprzez zmielenie np. w
młynku do kawy płatków orkiszowych, żytnich, wió−
rek kokosowych etc. O tym, że bakalie, świeże
owoce mają dla nas wiele korzyści zdrowotnych
nie trzeba przypominać ani tłumaczyć.

Miód jako zdrowy zamiennik cukru w  wielu
potrawach i wypiekach to również numer jeden
wśród produktów spożywczych. Nie ma się więc

nad czym zastanawiać, tylko
do kuchni i przygotowujmy
sobie smaczne śniadanie w
postaci placków z płatków
owsianych i bakalii, które jest
najważniejszym posiłkiem
dnia i powinno działać na nas
jak najkorzystniej. Sięgajmy
po zdrowie!

Podaję składniki potrzebne
do wykonania placków z bakaliami:

· 3 łyżki płatków owsianych,

· 1/3 szklanki mleka,

· 1 jajko,

· 1 łyżka mąki pełnoziarnistej (orkiszowej, żyt−
niej, owsianej),

· 2 łyżki  dowolnych bakalii (orzechy, pestki
dyni, słonecznik, żurawina, siemię lniane),

· 1 łyżeczka miodu,

· małe jabłko,

· olej do smażenia.

Płatki owsiane zalej mlekiem i odstaw na pół
godziny albo na noc. Następnie wymieszaj płat−
ki z miodem, jajkiem, mąką, bakaliami oraz jabł−
kiem startym na dużych oczkach tarki. Na pa−
telni cienko wysmarowanej olejem umaż pla−
cuszki z obu stron na rumiano i podawaj, z czym
tylko masz ochotę – cukrem pudrem, jogurtem,
owocami.

Smacznego!
Monika Grzywacz

Pe³noziarniste placuszki z bakaliami
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