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Jubileuszowe refleksje
Wywiad z ks. Kazimierzem
Przybycieniem MS,
proboszczem parafii
pw. œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance
Dzień świeceń kapłańskich był dla księdza
niewątpliwie wyjątkowym przeżyciem. Co z tego
wydarzenia najmocniej utkwiło w księdza pa−
mięci?
Przeżycie było tak duże, że pamiętam niewie−
le. Drogę do kapłaństwa rozpoczynałem w gro−
nie 18 współbraci. Do święceń kapłańskich
dotrwało nas 16. Sakramentu kapłaństwa udzie−
lał nam w dębowieckim sanktuarium przemyski
biskup pomocniczy Stefan Moskwa. Stres i na−
pięcie wywołane tym, żeby wszystko udało się
jak najlepiej, było tak duże, że nie pamiętam
nawet tego, czy w tym dniu padał deszcz, czy
świeciło słońce. Święcenia odbyły się w sobotę,
a pierwszą mszę świętą odprawiłem już następ−
nego dnia w dębowieckim klasztorze, kolejną
— w okolicach Rzeszowa, w rodzinnej parafii ko−
legi. Po tygodniu zaś sprawowałem Eucharystię
w Kobylance — mojej rodzinnej parafii. Ówcze−
sny proboszcz — ks. Władysław Pasiut MS, zgod−
nie z panującym zwyczajem razem z parafianami
powitał mnie już na dworcu autobusowym. Mimo
niesprzyjających warunków pogodowych —
deszcz lał do samego rana — odbyła się tam
krótka część artystyczna, a następnie w kolum−
nie samochodowej zostałem przewieziony do
parafii. W rodzinnym domu spędziłem jedynie
chwilę. Nocowałem na plebanii. Dzień prymicji
powitał mnie słońcem. Po mszy prymicyjnej świę−
towaliśmy i bawiliśmy się w licznym gronie przy
akompaniamencie lokalnej orkiestry.
Jak kształtowało się księdza powołanie?
Bardzo wcześnie. Najpierw byłem ministran−
tem, potem lektorem. W ósmej klasie księża
zaproponowali mi wstąpienie do Małego Semi−

narium Saletyńskiego w Krakowie. W wieku 15
lat wstąpiłem do tego seminarium i w nim koń−
czyłem szkołę średnią — krakowskie liceum
prowadzone przez ojców pijarów. Niestety na
czwartym roku pozostałem jedynym „małym se−
minarzystą” spośród dziesięciu i zamieszkałem
z klerykami. Z tej przyczyny musiałem już wtedy
rozpocząć postulat. Zbieg tych okoliczności spra−
wił, że okazałem się ostatnim „saletyńskim
małym seminarzystą”. Małe Saletyńskie Semi−
narium zostało zamknięte.
Co było kluczowym momentem w podjęciu
decyzji o kapłaństwie?
Nie było takiego momentu. Moje powołanie
kształtowało się stopniowo w sposób naturalny.
Można powiedzieć, że ewoluowało. Podjęcie decy−
zji o kapłaństwie było konsekwencją powziętych
wcześniej wyborów. W podejmowanych decyzjach
umacniała mnie siła wspólnoty. Nie miałem wąt−
pliwości co do wyboru swojej życiowej drogi.

namy działać w konkretnej parafii. Zaskoczyła
mnie różnorodność środowisk, w których przy−
szło mi pracować. Wcześniej znałem jedynie śro−
dowiska parafialne południowej Polski. Nie zna−
łem realiów życia społecznego innych rejonów
kraju. Niepotrzebnie porównywałem ze sobą
parafie. Z czasem przekonałem się, że każda
parafia jest wyjątkowa. Każda ma swoje trady−
cje i zwyczaje, których nie należy oceniać, a jedy−
nie zaakceptować. Stąd też nie mogę powie−
dzieć, w którym miejscu pracowało mi się le−
piej, a w którym gorzej. Dobrze jest tam, gdzie
jestem w danym momencie.
Jakie wydarzenie, mające miejsce na prze−
strzeni 25 lat kapłaństwa, wspomina ksiądz
najbardziej?
Bardzo dużym przeżyciem było wejście z ka−
techezą do szkoły. Pracowałem wówczas w Rze−
szowie. Pierwsze pojawienie się w pokoju na−
uczycielskim, spotkanie z nauczycielami było
dużym przeżyciem. Chciałem nawiązać współ−
pracę z całym gronem pedagogicznym bez wzglę−
du na poziom życia religijnego poszczególnych
osób i ich indywidualne relacje z Kościołem.
Udało się.

25

Dlaczego wybór padł na Zgromadzenie Mi−
sjonarzy Matki Bożej z La Salette?
Pochodzę z Kobylanki, a tam posługiwali księ−
ża misjonarze saletyni i to oni mnie wybrali. Za−
uważyli mnie, zainteresowali się mną i zapropo−
nowali wstąpienie do Małego Saletyńskiego
Seminarium w Krakowie. Pomogli mi nawet w
załatwieniu wszelkich spraw formalnych.
Czy w życiu kapłańskim pojawiło się coś, cze−
go ksiądz nie przewidział, co księdza zaskoczy−
ło lub zdziwiło?
Seminarium uczy teorii. Z pewnych spraw zda−
jemy sobie sprawę dopiero wtedy, kiedy zaczy−

Z jakimi trudnościami spotyka się kapłan we
współczesnym świecie?
Trudności są stale takie same. Zmienia się
jedynie społeczeństwo i sposób wychowania
kolejnych pokoleń. Nie skupiam się na trudno−
ściach. Na każdą sytuację patrzę optymistycz−
nie, starając się w niej odnaleźć. Nie warto roz−
trząsać trudności. Należy nad nimi przechodzić
do porządku dziennego.
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Czy ma ksiądz jakieś kapłańskie marzenia?
Nie mam.
Ks. Jan Twardowski napisał w jednym ze
swoich wierszy: „własnego kapłaństwa się
boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed
kapłaństwem w proch padam, i przed kapłań−
stwem klękam”. W jaki sposób określiłby ksiądz
swoją relację do kapłaństwa.
Chciałbym, żeby moje kapłaństwo było łagod−
ne, pokorne i służebne, ale nie zawsze mi się to
udaje. Z czasem początkowe ideały rozpraszają
się w codzienności. Konieczne jest więc nieustan−
ne powracanie do początku kapłańskiej drogi.
Dzisiaj kapłaństwo jest dla mnie celem życia,
bodźcem do Zbawienia, pokonywania siebie,
stawania się lepszym, do pełnienia służby.
Jakich wskazówek udzieliłby ksiądz młodym
ludziom rozważającym wstąpienie do semina−
rium?
Seminarium to czas rozpoznania swojej życio−
wej drogi. Bóg powołuje na różne sposoby i w
różny sposób objawia się powołanie, ale cel jest
zawsze jeden: służba Jezusowi. Trzeba mieć świa−
domość, że kapłan oddaje się na służbę Jezuso−
wi, a dopiero przez Jezusa człowiekowi. Na dro−
dze do kapłaństwa czyha wiele pułapek. Ważne,
by nie rezygnować z podjętych decyzji z byle powo−
du. Każdą sprawę i każdy problem trzeba rozwią−
zywać podczas modlitwy. Młody człowiek, który
wstępuje do seminarium, musi mieć odwagę
pójścia za głosem swojego serca. Święty Augu−
styn słusznie napisał, że „niespokojne jest serce
człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”.
W imieniu redakcji oraz parafian gratulujemy
srebrnego jubileuszu i życzymy serdecznie pokoju
serca, zapału i radości z kapłańskiej posługi.
Wywiad przeprowadzi³a Anna JóŸwik.
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Fot.: Krzysztof Felsmann

odpowiadała na zadawane przez młodzież pytania.
Centralnym wydarzeniem była Eucharystia, której
przewodniczył nasz ordynariusz. Następnie o godz.
13.30 rozpoczęła się droga krzyżowa na Wałach
Jasnogórskich. Uczestników nie zraził nawet deszcz,
który padał przez cały czas jej trwania. Pobyt na Ja−
snej Górze zakończył się aktem zawierzenia abitu−
rientów Matce Bożej w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Każdy z nich modlił się o swoją przyszłość, a w szcze−
gólności o powodzenie na maturze, oraz wyrażał chęć
podążania drogą, którą wybrał dla niego Bóg.
Kinga Streich

Rada prowincjalna

Niedziela Palmowa

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Biwak

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Rocznica nadania praw miejskich

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Rekolekcje

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Gdy umiera³ Zbawiciel – inscenizacja MDK

Triduum Paschalne

Jasna Góra

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

prawie trzy tysiące osób spotkała się 30 marca
2012 r. na Jasnej Górze. Z naszych szkół na piel−
grzymkę pojechało 36 osób. Spotkanie w Często−
chowie rozpoczęło się wspólnym śpiewem, które−
mu przewodziła Diecezjalna Diakonia Muzyczna „Tyle
dobrego” pod kierownictwem ks. Arkadiusza Osli−
sloka. Maturzystów powitał bp Edward Dajczak, który
wprowadził obecnych w konferencję siostry Małgo−
rzaty Chmielewskiej. Podjęła ona temat ,,Jak być
człowiekiem serca?”. Mówiła o wartości człowieka
w dzisiejszym świecie, o znaczeniu miłosierdzia i
darze z samego siebie. Później razem z biskupem

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

istnienie ludzkie i wszystkich, którzy służą życiu, a
także osoby mające wpływ na wychowanie w du−
chu szacunku i umiłowania dla życia jako daru
Bożego. Wielu parafian podjęło się stanąć w obro−
nie życia, deklarując duchową adopcję poczętego
dziecka zagrożonego zagładą. Uroczysta inaugu−
racja duchowej adopcji odbyła się w naszym ko−
ściele podczas Mszy św. w Niedzielę, 25 marca.
30 marca po Mszy św. rozpoczynającej się o
godz. 18.00 wyszliśmy na ulice naszego miasta,
by w uroczystym nabożeństwie drogi krzyżowej
dokonać swoistego podsumowania Wielkiego
Postu — okresu będącego próbą zastanowienia
się nad naszym życiem i odpowiednio przygotowa−
nia naszych serc na przyjęcie radości Świąt Pas−
chalnych. Droga krzyżowa przebiegała z kościoła
pw. św. J. Chrzciciela i zakończyła się w kościele
pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
1 kwietnia wypadła w tym roku Niedziela Pal−
mowa, która uroczystą procesją z palmami rozpo−
czyna w liturgii Kościoła świąteczny Wielki Tydzień.
W procesji uczestniczyły również palmy nagrodzo−
ne w dorocznym konkursie organizowanym przez
Zespół Szkół Katolickich.
2 kwietnia obchodziliśmy 7 rocznicę powrotu
do Domu Ojca bł. Jana Pawła II. Podczas Mszy
św. rozpoczynającej się o godz. 18.00 dziękowali−
śmy Bogu za 9666 dni pontyfikatu Wielkiego Pa−
pieża Polaka oraz za Jego beatyfikację. Po zakoń−
czeniu Mszy św. uroczysty pochód przeszedł pod
pomnik Jana Pawła II. Tutaj wspólna modlitwa,
ciepłe słowa, kwiaty i licznie składane znicze były
wyrazem naszej pamięci i szacunku, jakim darzy−
my osobę oraz dzieło życia bł. Jana Pawła II.
Przez cały okres Wielkiego Postu trwała w
naszej parafii wielkanocna akcja charytatywna
Caritas. W kościele znajdował się tzw. kosz św.
Franciszka, do którego można było wkładać trwa−
łe produkty żywnościowe dla potrzebujących naszej
parafii; rozprowadzano świece−paschaliki, a w Wiel−
ki Czwartek i Wielki Piątek przed kościołem było
można nabywać baranki wielkanocne z masła oraz
chlebki na stół wielkanocny.
Piotr Syrotiak
Przyszli maturzyści na Jasnej Górze. Grupa mło−
dzieży z diecezji koszalińsko−kołobrzeskiej licząca

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

15 lutego w siedzibie Trzcianeckiego Domu
Kultury odbyło się podsumowanie zbiórki publicz−
nej „Pomóżmy pogorzelcom”. Na konto bankowe
wpłacono łącznie 12 713,62 zł, w tym z naszej parafii
— 5 723,13 zł. Protokół spotkania jest zamiesz−
czony m.in. na stronie internetowej parafii.
3 marca obchodziliśmy 281 rocznicę nadania
praw miejskich Trzciance. Od godz. 17.00 w ko−
ściele pw. św. Jana Chrzciciela ks. prob. Kazimierz
Przybycień MS wraz z ks. Edwardem Woźniakiem MS
celebrowali uroczystą Mszę św. w intencji mieszkań−
ców Trzcianki. Liturgii asystowały sztandary organiza−
cji politycznych, społecznych oraz szkół. W kościele
zgromadzili się przedstawiciele władz miasta i gmi−
ny, oraz liczni mieszkańcy Trzcianki. Uroczystość
uświetnił swoim kunsztem chór Pasjonata.
10–13 marca odwiedzali naszą parafię i trzcia−
necki saletyński dom zakonny członkowie nowej
Rady Prowincjalnej – Ks. Andrzej Zagórski MS,
Prowincjał, ks. Bohdan Dutko MS, Wikariusz Pro−
wincjonalny, oraz ks. Bogdan Kadłuczka MS, Asy−
stent Prowincjalny.
W marcu dokonano podsumowania IX edycji
dorocznej akcji charytatywnej „Nasze czułe ser−
ca”. Akcja jest prowadzona z inspiracji nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 3 i patronują jej m.in. trzcia−
neckie Stowarzyszenie Hospicjum i Caritas Trzcian−
ka. Dzieci z klas 0 i I–VI wykonują prace plastycz−
ne na temat Jak dzieci mogą pomagać innym?.
Najlepsze z nich są publikowane w formie kalen−
darzy. W tym roku z rozprowadzania kalendarzy
pozyskano sumę 6 179,90 zł. Jak zwykle, całko−
wity dochód przeznaczono na konkretną pomocy
materialną chorym dzieciom i podopiecznym trzcia−
neckiego Hospicjum oraz młodzieży uczęszczają−
cej do Katolickiego Domu Młodzieży prowadzone−
go przez Caritas Trzcianka. Organizatorzy serdecz−
nie dziękują zarówno instytucjom, jak i wszyst−
kim ludziom dobrej woli, którzy w jakimkolwiek
stopniu wspomagają akcję.
26 marca obchodziliśmy Uroczystość Zwiasto−
wania Pańskiego oraz wraz z całym katolickim
światem przeżywaliśmy Dzień Świętości Życia.
W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie
tylko na swoje życie, które jest wielkim darem
Stwórcy, ale modlitwą obejmujemy każde poczęte

6

Światło z La Salette

Wspominamy
s. Bogumi³ê
S. Bogumiła Teresa Lis FRM urodziła się 25
lutego 1954 r. w Jerzykowicach w województwie
pomorskim w powiecie bytowskim. Tam ukończy−
ła pierwsze cztery klasy szkoły podstawowej, a
następnie kontynuowała naukę w Czarnej Dąbrów−
ce. Do szkoły średniej dojeżdżała do Bytowa. Była
także opiekunką dzieci w zaprzyjaźnionej rodzinie.
Jako jedyna z dziewięciorga rodzeństwa, mając
czterech braci i cztery siostry, nie założyła rodziny.
Myślała o życiu zakonnym, dlatego też w tym
kierunku zaczęła się kształcić, by w przyszłości
móc nauczać religii. Do Zgromadzenia Sióstr Fran−
ciszkanek Rodziny Maryi wstąpiła w 1977 r.,
będąc po ukończonym wcześniej Studium Kate−
chetycznym. Po trzech latach związanych z formacją
zakonną, która odbywała się w Domu Prowincjal−
nym w Poznaniu, pracowała w placówkach przy−
parafialnych: w Koszalinie, Międzyrzeczu, Pozna−
niu, Lubieniu Kujawskim oraz Trzciance. Będąc
w Lubieniu, Siostra uzyskała tytuł magistra teolo−
gii na Wydziale Teologicznym we Włocławku.
Do Trzcianki przybyła w 2000 r. do pracy w
charakterze katechetki w Szkole Podstawowej nr
2 oraz przedszkolach miejskich. Od 2005 r. peł−
niła także funkcję przełożonej Franciszkanek Ro−
dziny Maryi w Trzciance. Zawsze troskliwa, go−
spodarna i gościnna, dbała o ducha rodzinnego
we wspólnocie zakonnej. S. Bogumiła odznacza−
ła się otwartością i życzliwością wobec ubogich i
bezdomnych, wpisała się w ich życie. Każdy, kto
pukał do drzwi domu zakonnego i prosił o posi−
łek, otrzymywał go, i mógł liczyć na krótką rozmo−
wę. Były dni, kiedy Siostra sama już nie mogła
osobiście pomagać biednym; pytała, kto przyszedł
i zaraz opowiadała nam historię jego życia.
Prowadziła wiele lat Koło Misyjne, uwrażliwia−
jąc dzieci na potrzeby najbiedniejszych i słabych.
Wiele chorób i dolegliwości znosiła od lat, nikomu
się nie uskarżając, w ciszy znosząc każdy ból. Gdy
niedomagania się nasiliły, uniemożliwiając Jej po−
ruszanie się, przeszła na roczny urlop zdrowotny.
Wciąż miała kontakt z parafią, nauczycielami czy
dziećmi, które wracając ze szkoły, wchodziły na
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moment do Siostry i pozdrawiały ją. Wielkim umoc−
nieniem dla s. Bogumiły była poranna Eucharystia,
skąd czerpała siły na dalszą część dnia.
Bóg chciał inaczej, niż byśmy tego pragnęli:
zakończył Jej ziemską wędrówkę. W wieku 58
lat, a powołania zakonnego — 35 lat, 12 kwiet−
nia 2012 r. Siostra odeszła do Pana w Szpitalu
Klinicznym w Poznaniu.
Na prośbę rodziny s. Bogumiła została po−
chowana w Czarnej Dąbrówce. Jest to duża wieś
kaszubska w Pomorskiem.
Dziękujemy księżom saletynom, dyrekcjom
Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Katolic−
kich, nauczycielom i parafianom, którzy podjęli
trud pielgrzymki, by pożegnać naszą Siostrę.
s. Beata Czop FRM

Biwak z Bogiem
W dniach 16–18 marca w Rychliku odbył się
biwak z Bogiem. Naszą bazą na ten czas stała się
szkoła podstawowa, do której zjechało całe śro−
dowisko harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej z Trzcianki. Ten pierwszy w tym
roku biwak miał nieco inną niż zazwyczaj formułę.
Zaczęliśmy w piątek nocną drogą krzyżową z po−
chodniami. Brzozowy krzyż i rozważania stacji przy−
gotowywali sami harcerze. Szliśmy ulicami Rychli−
ka od szkoły do miejscowego kościoła.
Sobota upłynęła pod znakiem gier i zabaw.
Wspaniała przyroda i piękna wiosenna aura za−
chęcała do spędzania czasu na świeżym powie−
trzu. Część zabaw przeprowadziliśmy na szkolnym
boisku. Późnym popołudniem odbyła się wieczor−
na eucharystia sprawowana przez naszego druha
ks. Józefa Błażeja MS. Wieczorem po kolacji urzą−
dziliśmy harcerskie świecznisko. Zasiedliśmy w
kręgu i przy blasku świec zabrzmiało Płonie ogni−
sko i szumią knieje. Następnie piosenki przepla−
tały się z pląsami−zabawami ruchowymi przygoto−
wywanymi przez poszczególne zastępy. Jagody,
Brzozy i Kaliny przedstawiły scenki opisujące biwa−
kowe życie. Wilki — zastęp harcerzy — odegrał

scenkę z życia miejskiego. Zrobiło się późno. Dru−
żynowa Ewa Zakrzewska rozpoczęła:
„Już do odwrotu głos trąbki wzywa, / Alarmując ze
wszech stron. / Wstaje wiara w ordynku szczęśli−
wa, / Serca biją w zgodny ton.”
Druh Krzysztof Zakrzewski opowiedział gawę−
dę. Świecznisko się skończyło. Wstaliśmy, chwy−
ciliśmy się za ręce i „puściliśmy iskierkę przyjaź−
ni”. Tego dnia dotlenieni, wybiegani i trochę zmę−
czeni zasnęliśmy szybciej. Obudziliśmy się w nie−
dzielę o godz. 7.00. Gimnastyką i modlitwą powi−
taliśmy ostatni dzień w Rychliku. Przystąpiliśmy do
swoich zajęć. Zastęp Kaliny zrobił smaczne śnia−
danie. Pozostali harcerze zajęli się sprzątaniem i
przygotowaniem do niedzielnej eucharystii. O godz.
9.00 rozpoczęła się wspólna msza święta miesz−
kańców Rychlika i harcerzy. Około godz. 11 nasz
biwak dobiegł końca.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli
nam zorganizować ten obóz, a w szczególności:
Annie Jóźwik, pani Wioletcie Flisikowskiej — dy−
rektor szkoły podstawowej w Rychliku, ks. Wojcie−
chowi Przybylskiemu — miejscowemu proboszczo−
wi, oraz pani Bożena Kenig, która upiekła nam
pyszne ciastka na podwieczorek.
Krzysztof Zakrzewski
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Rodzina silna Bogiem
– rekolekcje wielkopostne
Z ka¿dym dniem jest bli¿ej do Wielkanocy. Dla chrzeœcijan celebrowanie Tajemnicy Zmartwychwstania stanowi kluczowe wyzwanie kontemplacyjne.

Fot.: Krzysztof Felsmann

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Katolic−
kich w Trzciance w dniach 22–24 marca 2012 r.
przeżywali rekolekcje wielkopostne. Rozważania
odbywały się pod hasłem Miłość Jezusa przynagla
nas. Przybliżaniem poszczególnych zagadnień za−
jęły się przedstawicielki Zespołu Placówek Opie−
kuńczo−Wychowawczych Rodzina Maryi w Szamo−
tułach. W szkole pojawiły się więc zakonnice nale−
żące do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Ro−
dziny Maryi — dyrektor placówek s. Beata Jank
FRM i s. Magdalena Weimann FRM. Towarzyszyły
im dwie pedagog Justyna Piasek i Katarzyna Bar−
tela oraz wychowanki Sandra Bąkowska i Maja
Korzeniewska. Rekolekcjonistom i nauczycielom
zależało na pogłębieniu istotnych kwestii dotyczą−
cych rodziny, rozwijania inteligencji duchowej rodzi−
ców i dzieci oraz pielęgnacji osobistego kontaktu
z Jezusem Chrystusem.
W pierwszym dniu nauk rekolekcyjnych ucznio−
wie zastanawiali się nad własnymi zdolnościami
widzianymi przez pryzmat Bożego powołania. Zda−
rza się, że jesteśmy poranieni i mamy nadwerężo−
ne zaufanie wobec otoczenia, próbujemy się rato−
wać izolacją, maskowanym zobojętnieniem,
ucieczką od emocji, agresją. Franciszkanka wraz

z wychowanką za pomocą dramy wymownie przed−
stawiły proces odbudowywania zaufania człowie−
ka do Boga. Początkowe podjęcie „ryzyka”, pod−
danie się woli Zbawiciela przynosi wewnętrzne
uzdrowienie kogoś, kto wcześniej doświadczył
odrzucenia i zanegowania poczucia własnej warto−
ści. Obrazowe wyciąganie raniących szpil z serca
grzesznika przez Chrystusa i dokonanie obmycia
duszy we Krwi Baranka było przejmujące i pokaza−
ło, że nawrócenie jest dostępne dla każdego wie−
rzącego w Ewangelię. Miłosne spojrzenie Boga daje
wystarczającą motywację do bycia sobą.
Uczniowie wysłuchali też konferencji ks. Pio−
tra Pawlukiewicza. Jego nauczanie koncentrują−
ce się na opisaniu różnic między tożsamością
mężczyzny i kobiety stało się sugestywnym por−
tretem współczesnej rodziny. Trafne diagnozy
dotyczące kondycji mężów, żon i dzieci sprawiły,
że zebrani łatwiej mogli uzmysłowić sobie wza−
jemne trudności komunikacyjne. Rozważania
zostały ubogacone anegdotycznymi dopełnienia−
mi, dzięki którym można było zobaczyć istotę
kreowania dobrego środowiska rodzinnego, bę−
dącego przestrzenią kształtowania się naszych
postaw. Ciekawym uzupełnieniem rozważań sta−
ło się obejrzenie filmu Dzieci Afryki przedstawia−
jącego trudne losy rodzin zamieszkujących ob−
szar Trzeciego Świata. Dzięki temu materiałowi
uczniowie mieli sposobność, by zauważyć, iż
szczęście wynika z pielęgnowania prawdziwych
relacji. Skonfrontowanie naszego standardu
życiowego z biedą afrykańską stało się przyczyn−
kiem do dyskusji na temat własnych oczekiwań,
często wygórowanych, a rzeczywistymi potrzeba−
mi niezbędnymi do właściwego rozwoju osobo−
wości. Skupianie się na autentycznym byciu i
jednoczesne wystrzeganie się konsumpcjonizmu
jest ważną strategią ustalania priorytetów życio−
wych. Nie zawsze szczęście definiowane przez
Boga jest tak samo rozumiane przez człowieka.
Dopóki zarysowuje się ten rozdźwięk, dopóty
przeżywamy osobiste i rodzinne dramaty.
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Drugiego dnia poszczególne klasy koncentrowa−
ły się na ustaleniu kluczowych zasad funkcjonowa−
nia wymarzonych tatów, mam i dzieci. Podopieczni
wykonali specjalny list gończy, w którym określali
portret idealnych rodziców. Stawką była bezcenna
nagroda w postaci uświadomienia sobie ważności
ról wszystkich członków rodziny. Starsi uczestnicy
rekolekcji szkolnych przeżyli twórcze medytacje, ba−
zując na fragmentach Biblii traktujących o obliczach
miłości i budowaniu silnych więzi rodzinnych.
W dalszej części rozważań rekolekcyjnych spo−
łeczność szkolna przeżyła drogę krzyżową. Udra−
matyzowane stacje nabożeństwa, ukazane za po−
mocą dobitnych symboli, pokazały ogrom poświę−
cenia Boga−Człowieka. Leżąca postać Jezusa przy−
gniecionego belkami krzyża stała się lekcją pokor−
nego wpatrywania się w przekaz potęgi Miłości.
Ofiara Mesjasza i Jego dobrowolne umieranie daje
nam nadzieję na życie w wolności i pobudza nas
do zwracania uwagi na wartości nieprzemijające.
Te zaś są nieodzowne dla integracji rodzin.
Ostatni dzień rekolekcyjnych wskazówek przebiegł
pod znakiem Eucharystii. Do kościoła przybyły całe
rodziny i pracownicy szkoły. Chętni skorzystali z sa−
kramentu pokuty. Łącząc się wzajemnie i trwając
przy Chrystusie, cała społeczność szkolna dała wy−
raz temu, że relacje między tatami, mamami oraz
dziećmi są niesamowicie ważne. Warto więc rodzin−
nie zbliżać się do Jezusa błogosławiącego ludzkie
wysiłki. Mszę św. celebrował prefekt szkoły ks.
Bartosz Seruga MS. Kapłan podczas homilii akcen−
tował, iż każda osoba widziana jest przez Boga jako
„ósmy cud świata”, bezcenny skarb, podmiot naj−
wyższego Boskiego uwielbienia.

9

Rekolekcje Zespołu Szkół Katolickich zakończyły
się radosnym, ewangelizacyjnym wydarzeniem
muzycznym. W Hali Sportowo−Widowiskowej w
Trzciance wystąpiła Magda Anioł. Wokalistka wraz
ze swoim zespołem z dużym powodzeniem wyra−
żała prawdy wiary, świadczyła o działaniu Jezusa
Chrystusa. Artystka należy do czołowych przedsta−
wicieli polskiej muzyki chrześcijańskiej. Oryginal−
ny styl przyciąga uwagę: oscyluje na pograniczu
pop rocka, folku, bluesa i country. Muzycy zelek−
tryzowali publiczność dźwiękami i słowami nadziei.
Koncert dopełnił swoiste święto rodzin chcących
wspólnie przeżyć miłe chwile.
Pamiętajmy: w rodzinie rodzi się miłość,
w niej może się ona rozwijać i przybierać zapo−
wiedź Nieba.
Krzysztof Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann
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Zbawienie przysz³o
przez Krzy¿

11

(Exsultetu). Po Wielkim Piątku nastaje Pascha —
„ta Noc, w której Chrystus kruszy więzy śmierci i z
otchłani powraca zwycięski”. Krzyż, który do tej pory
był znakiem przegranej, od tej chwili staje się świad−
kiem zmartwychwstania i znakiem zwycięstwa. To
wydarzenie nocy paschalnej celebrujemy podczas
każdej Eucharystii. Niedzielna Msza św. jest więc
najważniejszym i najpiękniejszym wydarzeniem
w ciągu całego tygodnia.
Bóg również nas pragnie uczynić świadkami
Swego zmartwychwstania, bo także w naszym życiu
każdy Wielki Piątek ma swoją Wielką Niedzielę.
W Wigilię Paschalną staje przed nami obraz Chry−
stusa jako Światłości świata oraz tego, który wy−
szedłszy od Ojca, stał się jednym z nas i przyjął na
siebie grzechy świata, a także poznajemy i przypo−
minamy sobie znaczenie chrztu świętego.

którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świę−
tym, czyniąc każdego z nas duchową świątynią.”
Dlatego Jan Paweł II pisze w Christifideles laici, że
celem całego chrześcijańskiego życia świeckiego
jest nieustanne poznawanie radykalnej nowości
płynącej z chrztu. W ten sposób możemy odkry−
wać w zwyczajnym życiu możliwość realizacji na−
szego wybrania przez Boga. Papież czerpał obficie
z nauczania Soboru Watykańskiego II, widząc wska−
zówki dla realizacji świeckiego powołania. Czyta−
my więc: „(...) Ich uczynki, modlitwy i apostolskie
przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, co−
dzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli od−
bywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, je−
śli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofia−
rami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa: ofiary
te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym

Tej nocy Triduum Paschalnego odnawiamy swoje
przyrzeczenia chrzcielne. W świetle paschału roz−
poznajemy naszego zmartwychwstałego Pana, któ−
ry rozświetla mroki grzechu i śmierci. To światło
nauki Chrystusa uzdalnia nas na do nowego życia,
otwiera nasze oczy i serca. Prowadzi nas do Ojca.
W Jezusie Chrystusie chrześcijanin, który został
ochrzczony, staje się nowym stworzeniem, ponie−
waż został oczyszczony z grzechu i ożywiony łaską.
„Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jed−
noczy nas z Jezusem Chrystusem i Jego Ciałem,

obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego.” Wielka
Noc zmartwychwstania Pańskiego staje się więc
nocą przemiany dla każdego z nas. Przechodzimy
ze śmierci do życia, z ciemności do światła i nasz
codzienny trud wierności Chrystusowi jest częścią
realizacji wielkiego planu zbawienia ludzkości, który
ma miejsce w Ciele Chrystusa, czyli Kościele.
Aleksandra Mleczek
Piotr Starosta

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

ich i zobowiązują sakramenty chrześcijańskiej ini−
cjacji” — zaznacza bł. Jan Paweł II. Niech więc ten
wieczór pokazuje nam wielkość powołania kapłań−
skiego, a jednocześnie ogromną rolę świadectwa
ludzi świeckich, którzy trwają w jedności z Chrystu−
sem, Najwyższym Kapłanem. Eucharystia, która
w Wielki Czwartek ma charakter niezwykle uroczy−
sty, jest źródłem jedności, miłości i odwagi do gło−
szenia Dobrej Nowiny.
W treści Pisma Świętego są słowa wyjątkowe,
będące objawieniem imienia Boga. Szczególnym
imieniem Boga jest Miłość. Najpełniej objawia ją
nam krzyż Chrystusa. „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne” (J 1, 16). Bóg objawia miłość, która w
przeciwieństwie do miłości ludzkiej jest bezintere−

Miłość, jaką Chrystus okazywał uczniom, do−
pełniła się podczas Ostatniej Wieczerzy i w nastę−
pujących po niej wydarzeniach. Umycie nóg apo−
stołom jest wyrazem największej miłości. Nie god−
ności, zaszczyty, lecz pokorna służba bliźniemu ma
być znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. Tak−
że w naszej parafii wielkoczwartkowy obrzęd umy−
cia nóg przez proboszcza dwunastu parafianom w
bezpośredni sposób nawiązuje do czynu Zbawicie−
la. Ten, który został wybrany do przewodzenia pa−
rafii, swoim gestem pokazuje, że jest posłany, aby
służyć. Wyjątkowość tego czynu ukazuje, kim jest
wybrany przez Chrystusa uczeń, tj. kapłan.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus przywołu−
je też obraz winnego krzewu i latorośli. „Ja jestem
krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity (…)” (J
15, 5). Bł. Jan Paweł II pisze w posynodalnej ad−
hortacji apostolskiej Christifideles laici: „To przy−
noszenie owocu jest podstawowym wymogiem
chrześcijańskiego życia w Kościele. Kto nie przy−
nosi owocu, ten nie trwa w komunii (...)”. Widać
więc, iż zjednoczenie z Jezusem jest koniecznym
warunkiem przynoszenia owocu. „Komunia rodzi
komunię i w samej swej istocie przyjmuje kształt
komunii misyjnej.” Jezus bowiem wzywa swoich
uczniów, których osobiście wybrał, do przynosze−
nia owoców. Pamiętajmy jednak, że nie tylko ka−
płani są wezwani. „Jako członkowie Kościoła,
świeccy posiadają powołanie i misję głosicieli
Ewangelii. Do wypełniania tej misji upoważniają
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sowna i nieograniczona. Ta miłość Boga do czło−
wieka ujawnia się już w dziele stworzenia, ale naj−
bardziej w tajemnicy odkupienia.
By zerwać owoc w raju, wystarczyło wyciągnąć
rękę. Wówczas obraz Bożej miłości został przekształ−
cony przez grzech. Dar pracy i przekazywania życia
człowiek zaczął postrzegać jako trud i cierpienie.
Bóg, chcąc przywrócić człowiekowi obraz miłości,
już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju zapowia−
da Niewiastę — nową Ewę, której potomek — nowy
Adam, odniesie zwycięstwo nad grzechem i śmier−
cią. Czas Starego Testamentu jest czasem oczeki−
wania na Jego przyjście. W miejsce drzewa śmierci
z raju wyrasta na Golgocie drzewo życia — krzyż.
Krew, która wypływa z boku Jezusa, obmywa głowę
Adama, jego winę, a także grzechy każdego z nas.
„O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Od−
kupiciel!” — głoszą słowa orędzia wielkanocnego

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Z ¿ycia wspólnoty Odnowy w Duchu Œwiêtym
W ostatnim czasie cz³onkowie wspólnoty
Odnowy w Duchu Œwiêtym „Kafarnaum”
prze¿ywali bardzo wa¿ne wydarzenie —
rekolekcje z ojcem Jamesem Manjackalem
MSFS w Czarnkowie. Odbywa³y
siê one w dniach 08.–
11.03.2012. G³oszenie S³owa Bo¿ego po³¹czone by³o
z modlitw¹ o uzdrowienie
wiernych. Podczas tych
rekolekcji dokona³o siê
wiele uzdrowieñ fizycznych
i duchowych.
Relacja
Rekolekcje w Czarnkowie o. James
Manjackal MSFS rozpoczął w sposób nie−
typowy, ale charakterystyczny dla swojego sty−
lu głoszenia Ewangelii: „Nie jestem guru! Jestem
zwykłym księdzem katolickim! Mam tyle, co każdy
ksiądz, tylko że Bóg dał mi mocne gardło i płuca,
bym go głosił! (…)”.
O. Manjackal mówił m.in. o wtórnym pogaństwie
Europy, drążeniu jej chrześcijańskich korzeni przez
ruchy New Age. „W Europie nie doświadczamy wiel−
kiej mocy Chrystusa, bo poszliśmy na kompromi−
sy”. On — hinduski katolik, konstatował, że obec−
nie coraz więcej chrześcijan z Europy Zachodniej,
także Środkowej, poddaje się urokowi buddyzmu
czy hinduizmu, aż 90% Europejczyków praktykuje i
wierzy (!) w jogę. Potem dodał zatrwożonym głosem:
„Jeśli nie będziemy się trzymać naszej wiary, to nasi
potomkowie wrócą do pogaństwa”. Pytał też z nie−
pokojem: „Gdzie jest ta wiara Polaków, która prze−
ciwstawiła się komunizmowi?!”. ”W Polsce nie może
być słabych ludzi, mają podbijać świat!”.
Zakonnik wiele miejsca w swoich wykładach
poświęcił problemowi działania szatana we współ−
czesnym świecie. Uświadomił, że ludzie odnoszą
ten problem do minionych epok i że nawet „wielu
księży, teologów straciło wiarę w szatana, a to jest
2.

jego cel: nie wierzyć w niego! Dlatego szatan jest
wciąż tak aktywny. A przecież wciąż trwają dwa kró−
lestwa: Boga i szatana”. Jako konkretny i zatrwa−
żający przykład podał, iż obecnie w świecie istnieją
„trzy miliony świątyń poświęconych szatanowi”.
Ojciec Manjackal wielokrotnie akcento−
wał wagę i moc Eucharystii: „Co−
dziennie na mszy dzieją sie cuda!
Nie idź na mszę z powodu obo−
wiązku, idź z powodu miłości!”.
Akcentował także korzyści pły−
nące z modlitwy indywidualnej,
zwłaszcza wielbiącej Boga.
Przekonywał wszystkich słowa−
mi: „Podczas uwielbienia Bóg
sam przychodzi do Ciebie — z
wielką miłością”.
Ma³gorzata Szadkowska

Świadectwo
„Podczas rekolekcji z ojcem Manjacka−
lem dotknął mnie Jezus. W trakcie adoracji, kie−
dy dokonywały się uzdrowienia fizyczne, ojciec po−
wiedział, że dwie Edyty są teraz uzdrawiane...I w
tym ułamku sekundy poczułam, jakby mnie owiał
wiatr... Nie wiem, jak to nawet opisać, ale fizycz−
nie poczułam, że coś się stało. Nie wątpiłam, że
to o mnie chodzi...
Wyczekiwałam jednak następnego dnia, kiedy
to miały nastąpić uzdrowienia duchowe. Po dotknię−
ciu przez ojca Jamesa spoczęłam w Duchu Świę−
tym. Kiedy już leżałam, to poczułam, jakby z moje−
go czoła spłynęło na podłogę coś koloru żółtego...
I zrobiło mi się tak błogo, że nie miałam ochoty
wstawać, chciałam już pozostać na zawsze w tym
stanie.
Po powrocie do domu czułam się tak czysta w
środku, taka nowa… Czułam całą sobą, że jest
tak, jak ojciec Manjackal mówił, że jestem świąty−
nią mojego Boga, a On mnie wypełnia... Cudowny
stan, który pielęgnuję do dziś.”
Edyta
Oprac. Joanna Kochner-Borkowska
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Jan Pawe³ Wielki
Jan Paweł II jest dla nas niewyczerpanym źró−
dłem inspiracji w poszukiwaniu Boga. W historii
świata niewielu było ludzi, którzy mieli tak znaczą−
cy wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Dowo−
dem popularności Papieża Polaka są najróżniejsze
określenia, jakimi obdarzają Go ludzie na wszyst−
kich kontynentach: Podarunek Niebios, Wiking Pana
Boga, Sumienie Świata, Pielgrzym Nadziei, Obroń−
ca Uciśnionych. Są też takie: Papież do Pomacania
i Ostatni Wielki Europejczyk. Przez 27 lat pontyfika−
tu był blisko, na wyciągnięcie ręki. Niezwykłość Jego
świętości oddaje przepiękna modlitwa Kościoła:
„Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za
to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w
którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała
krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości”.
Jan Paweł II miał ogromne poczucie humoru.
Jego uśmiech świadczący o wewnętrznym szczę−
ściu i pogoda ducha zjednywały miliony ludzkich
serc. Pewien reporter, patrząc na tłumy Polaków
zgromadzonych na błoniach krakowskich, napisał:
„Czy widziano kiedykolwiek tłum dwóch milionów
ludzi szczęśliwych?! To samo można powtórzyć
zawsze, ilekroć rzesze otaczają Jana Pawła II gdzie−
kolwiek na świecie”.
Ważnym znakiem posłannictwa Papie−
ża Polaka były Jego pielgrzymki.
W czasie swoich 104 zagranicznych
podróży trafiał do najbardziej odle−
głych zakątków świata. Ewangelizo−
wał, wskazywał drogę pojednania i
przebaczenia. Żył tak, jak nauczał
— przebaczył tym, którzy chcieli
odebrać Mu życie.
Jan Paweł II doskonale rozu−
miał wartość świętości, „która
jest miarą życia chrześcijańskie−
go”. Wśród około 2000 świętych
i błogosławionych wyniesionych
na ołtarze przez Papieża Polaka
jest dwoje dzieci Hiacynta i Fran−
ciszek — świadków objawień
Matki Bożej w Fatimie. Jan Paweł
II odczuwał szczególną więź z
Matką Bożą, której zawdzięczał
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życie po zamachu na placu św. Piotra. Podkreślał:
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe, Jej apel
musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie,
zgodnie z nowymi »znakami czasu«”.
Niekwestionowanym ZNAKIEM CZASU uznawa−
nym nie tylko przez Polaków, ale przez ludzi róż−
nych wyznań i światopoglądów, przywódców państw
i nędzarzy jest 85 lat życia Karola Wojtyły.
02.04.2005 r. Największy Pątnik Świata zakoń−
czył swoją ziemską pielgrzymkę w opinii świętości:
Santo Subito! Święty natychmiast! Benedykt XVI
potwierdził wołanie tłumów zebranych w dniu po−
grzebu i 01.05.2011 r. ogłosił Jana Pawła II bło−
gosławionym. Łącząc się z milionami ludzi na ca−
łym świecie, mieszkańcy Trzcianki dziękowali Bogu
za dar Papieża Słowianina, gromadząc się
02.04.2012 r. pod pomnikiem Wielkiego Polaka,
postawionym jeszcze za Jego życia. W czerwcu
2004 r. w Szwajcarii podczas homilii Papież po−
wiedział: „Współczesny człowiek pyta chrześcijan
trzeciego tysiąclecia o prawdę. — Nie wolno nam
przemilczać odpowiedzi, bo ją przecież znamy!
Prawdą jest Jezus Chrystus”. Co pozostało w nas
z nauczania JP II?
Jadwiga Witkowska

Światło z La Salette

Fot.: Krzysztof Felsmann
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Ziemski spór
o ukrzy¿owanie
Chrystusa
Nie bez powodu na zaprezentowanie spektaklu
Gdy umierał Zbawiciel twórcy tegoż przedsięwzię−
cia — Małgorzata Bratek−Gorzeńska i Włodzimierz
Ignasiński, wybrali czas Wielkiego Postu, gdy to w
sposób szczególny Chrystus — centrum historii
zbawienia, domaga się „materializacji”. Zespół
artystów zgromadzony przy Młodzieżowym Domu
Kultury zaprezentował w Niedzielę Palmową w na−
szym kościele trzyaktowy wybór scen powojenne−
go utworu anonimowego autora, przyjmując formę
czytania dramatu. Poszczególne sceny połączono
starymi pieśniami pasyjnymi w wykonaniu uczest−
ników warsztatu pieśniarsko−muzycznego.
Dominantą utworu było ukazanie sporu racji
ziemskich z Bożymi, odpowiednio — mylnych z nie−
odparcie sprawiedliwymi. Kreacja sceniczna i wi−
downia splotły się w jedno; spektakl ewoluował
ku swoistemu przeżyciu religijnemu, mistycznemu
— ku obrzędowi. Poprzez swoje odniesienia mo−
ralne wywołał wzruszenie wielu osób, których świat
opiera się w znacznej mierze na sferze ducha.
Świat wykreowany w przytoczonym dramacie
opierał się na zdarzeniach, sytuacjach czy moty−
wach, które w semantyce kulturowej funkcjonują
jako stałe treści kanoniczne, prawdy wiary, przy−
kłady wzięte z Biblii, hagiografii, literatury apokry−
ficznej, lecz został tu dodany pierwiastek ludzki,
rys psychologiczny.
Wszelka twórczość nie miałaby racji bytu, gdyby
nie odwoływała się do kodeksu moralnego, dogma−
tyki religijnej w myśl słów Cypriana Kamila Norwida:
P r z y s z ł o ś c i w i e c z n a!
n a n i e w i e c z n y m polu!;
Człowiek jest natury pielgrzymiej;
I w g ó r ę p a t r z ę... nie tylko w o k o ł o.
Marzena Felsmann

Patroni roku 2012
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za patronów
2012 roku obrał trzy postacie, które zapisały się
na kartach polskiej historii. Są nimi: ks. Piotr
Skarga, Ignacy Kraszewski i Janusz Korczak.
Ks. Piotr Skarga — główna postać XXIX Tygo−
dnia Kultury Chrześcijańskiej — zdobył miano naj−
większego kaznodziei I Rzeczypospolitej. Jest au−
torem Kazań sejmowych, Kazań na niedziele i świę−
ta, a także poczytnych przez stulecia Żywotów świę−
tych. Założyciel kolegiów jezuickich, pierwszy rek−
tor Akademii Wileńskiej, wielki patriota, prorok−wi−
zjoner, który przepowiedział upadek Rzeczypospoli−
tej. Wytykał najgroźniejsze „choroby” nękające
ówczesną Polskę. Występował przeciwko krzewią−
cej się herezji, upatrując w niej nie tylko osłabianie
wiary, ale również Polski — poprzez rozbijanie jed−
ności politycznej kraju. Ks. Piotr Skarga współtwo−
rzył Unię Brzeską, która przywracała zachodnie pra−
wosławie do jedności z papieżem, ale też stanowi−
ła odpowiedź na rosnącą potęgę carów, bowiem
tworząc moskiewski patriarchat, objęli swym za−
sięgiem prawosławnych zamieszkujących ziemie
Rzeczypospolitej. Ks. Piotr Skarga był wielkim do−
broczyńcą; założył Arcybractwo Miłosierdzia Najświęt−
szej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie, szpitale,
„banki pobożne” — jako odpowiedź na zabójczą
lichwę. Nawoływał do aktów miłosierdzia, organi−
zował pomoc dla biednych i chorych. Sam przy tym
prowadził życie niezwykle skromne.
W Bibliotece Parafialnej można wypożyczyć po−
nad 100 pozycji autorstwa patronów bieżącego
roku. Niektóre z nich sięgają XIX w. i niewątpliwie
stanowią bibliofilskie rarytasy.
Edwin Klessa
Reprodukcja: Kazanie Skargi – obraz Jana Matejki
z roku 1864

maj, czerwiec 2012
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Moje Matki

M

atka jest domem, wodą i ziemią. Mat−
ka jest naturą, ciepłem i pokarmem.
Jest błogim stanem zadowolenia i bez−
pieczeństwa; daje swojemu dziecku to, co jest
w niej ludzkie; daje swoją radość, swoje zain−
teresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor
i swój smutek. Miłości matki nie trzeba zdoby−
wać ani na nią zasługiwać, bo w swojej naturze
nie jest uzależniona od żadnego warunku. Mat−
ka kocha, ponieważ jest to jej dziecko, a nie
dlatego, że spełniło jakiś warunek czy sprosta−
ło wymaganiom, oczekiwaniom. Miłość jest siłą,
która tworzy miłość. Po latach wychowywane
dziecko dzięki zdrowej matczynej miłości zaczy−
na myśleć o tym, aby dać coś matce, ojcu, ro−
dzeństwu i ludziom z najbliższego otoczenia.
Dziecko chce coś zrobić — ułożyć zabawki,
przytulić się, wykonać rysunek, zadeklamować,
zaśpiewać piosenkę. Dziecko rozumie, że miłość
można wywołać własnym działaniem. Idea miło−
ści przeobraża się z pragnienia, by być kocha−
nym, w chęć kochania samemu, w miłość
twórczą. Wczesna miłość dziecięca trzyma się
zasady: „Kocham, ponieważ jestem kochany”.
Miłość dojrzała natomiast twierdzi: „Jestem ko−
chany, ponieważ kocham”. Niedojrzała miłość
mówi: „Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję”.
Dojrzała miłość twierdzi: „Potrzebuję cię, ponie−
waż cię kocham”.
Zdrowa miłość matki nie próbuje stać na prze−
szkodzie, nie usiłuje nagradzać bezradności,
wyręczać. Matka powinna chcieć, aby dziecko
stało się niezależne, wyemancypowane i aby w
końcu od niej odeszło, i żyło na swój własny ra−
chunek. Miłość ta powinna dawać dziecku coraz

większe poczucie własnej siły i wreszcie pozwo−
lić mu się rządzić własnym rozumem. To arche−
typ w ujęciu Carla Gustava Junga, typ idealny —
w ujęciu Maxa Webera. Większość dzieci ma to
szczęście, że ma matczyną miłość, która uczy
odkrywać świat na własną rękę. Co więcej, czu−
je możność wywołania miłości przez miłość i sta−
wia ją wyżej niż zależność otrzymywania. Nic więc
dziwnego, że tęsknimy do miłości macierzyńskiej,
i jako dzieci, i jako dorośli. W swojej tęsknocie
sercem tulimy się do Matki Bożej. Jest to daro−
wizna ustanowiona mocą testamentu Jezusa w
piątkowe popołudnie.

Piêkna Pani
w przemijaniu obdarowani
dobrą
saletyńską datą
piszemy życie obmywane
Pojednaniem
w kaplicy
wargi wciąż kruszą
ciszę aniołów
kwitnącą w skrzydłach
białą mgłą
Mamo nie płacz
to tylko wiatr rozpiął
złoty fartuch
jego rąbek
mocno trzymam
w dłoni
z tomiku Rysy na słowach

El¿bieta Panert-Mumot

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.parafia.trzcianka.com.pl
Księża Misjonarze Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636;
adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl
Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin,
Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−14.00
Skład redakcji gazety parafialnej:
Joanna Borkowska−Kochner, Alicja Datkiewicz, Krzysztof Fels−
mann, Marzena Felsmann, Anna Jóźwik, Aleksandra Juckiewicz,
Aleksandra Mleczek, ks. Paweł Raczyński MS, ks. Bartosz
Seruga MS, Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew
Welter MS, Jadwiga Witkowska, Edwin Klessa.

