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Światło z La Salette

Wiara w Chrystusa
Eucharystycznego
Z ks. Kazimierzem Przybycieniem MS,
proboszczem parafii
pw. œw. Jana Chrzciciela,
rozmawia ks. Piotr Stangricki MS.
Rozpoczął się okres
Pierwszej Komunii Świę−
tej. Młodzi chrześcijanie po
raz pierwszy przyjmują do
swego serca Pana Jezusa.
Każdy z nas kiedyś
przeżywał ten moment,
gdy po raz pierwszy mo−
gliśmy w pełni uczestni−
czyć w liturgii euchary−
stycznej. Katecheci i rodzi−
ce przygotowywali nas do
tego ważnego wydarze−
nia. Z pewnością sama
forma świętowania tej
uroczystości uległa zmia−
nie. Dotyczy to zarówno
strojów dzieci, przyjęć i ak−
centów położonych przez
najbliższych. Niewątpliwie
najważniejszym zadaniem
jest rozbudzenie w dziec−
ku pragnienia i doświad−
czenia spotkania z Bo−
giem. Dary i prezenty są
tylko dodatkiem do największego daru, jakim jest
jedność z Jezusem. Nie powinny go przesłaniać.
W jaki sposób zbudować i zachować w sobie
miłość do Jezusa Eucharystycznego?
Trzeba zaznaczyć, że aby naprawdę pokochać
Pana Jezusa, dzieci najpierw muszą zobaczyć w ro−
dzicach autentyczne przywiązanie do Boga. Wyraża
się ono w modlitwie rodzinnej, świętowaniu niedzie−
li, częstym przystępowaniu do spowiedzi i komunii
świętej. Miłość do Chrystusa rodzi się w kontakcie
z Nim. Niestety dzisiaj wielu chrześcijan nie doce−
nia, jak wielkim skarbem jest karmienie się Eucha−
rystią — pokarmem dającym życie wieczne. Dlate−

go przystępują do komunii tylko kilka razy w roku
z okazji świąt. Aby naprawdę poznać Miłość Boga
i doświadczyć Jego działania w swoim życiu, potrze−
bujemy walczyć, by stale być w łasce uświęcającej.
Powinniśmy zatem częściej się spowiadać?
Zależy to od rytmu życia i wrażliwości sumienia
każdego człowieka. Jednemu wystarczy spowiedź
raz w miesiącu, inny będzie potrzebował kratek
konfesjonału częściej.
Papież Jan Paweł II spo−
wiadał się raz w tygo−
dniu. Zasadniczo dla za−
chowania w sobie świe−
żości relacji z Bogiem
trzeba zadbać, aby szu−
kać spowiedzi jak naj−
szybciej, gdy dostrzeże−
my, że już nie możemy
przystąpić do Stołu Pań−
skiego.
Jakie formy kultu eu−
charystycznego trzeba
pielęgnować?
Przede wszystkim trze−
ba dbać o adorację Naj−
świętszego Sakramentu.
Ta forma uwielbienia to
przebywanie twarzą w
twarz z Jezusem. Nie mu−
simy nic mówić, odma−
wiać, wystarczy nasza
świadoma obecność.
Święty Jan Maria Vianney,
patron proboszczów, zauważył kiedyś swojego pa−
rafianina, prostego rolnika, który przez wiele go−
dzin adorował Chrystusa. Zapytany przez księdza
podał niezwykle prostą i trafną definicję adoracji:
„Ja patrzę na Niego, a On na mnie”. Wyznajemy
wiarę w obecność Jezusa w białej hostii, gdy podą−
żamy za Nim w procesjach eucharystycznych pod−
czas odpustu parafialnego, rezurekcji czy oktawy
uroczystości Bożego Ciała.
Proboszcz parafii
pw. œw. Jana Chrzciciela
ks. Kazimierz Przybycieñ MS
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historii polskiego narodu Najświętsza
Maryja Panna zajmuje szczególne miej−
sce. Przekonanie o Jej opiece towarzy−
szy nam poprzez dzieje. Już nasi praojcowie śpie−
wali: „Bogurodzico Dzie−
wico”. Prosty lud prosił Ją
o wstawiennictwo u Bo−
ga. Artyści czcili Matkę
Bożą w swojej twórczo−
ści. Król Polski Jan Kazi−
mierz w 1656 r., składa−
jąc śluby w katedrze
lwowskiej, oficjalnie ogło−
sił Maryję Królową Polski.
Na cześć Maryi budowa−
no wspaniałe świątynie
i przydrożne kapliczki, któ−
re gromadziły rzesze wier−
nych czcicieli nie tylko
w czasach niewoli naro−
dowej, wojen, powstań
i klęsk żywiołowych, ale
również w okresach
chwały i świetności pań−
stwa polskiego.
Szczególnie maj jest
miesiącem poświęco−
nym Maryi. Wtedy w ca−
łej Polsce słychać prze−
piękne pieśni maryjne
śpiewane podczas nabo−
żeństw majowych. Zwy−
czaj gromadzenia się
i śpiewania pieśni na cześć Maryi znany był już w
średniowieczu. W Polsce pierwsze „majowe” od−
prawiano już w XIX w. Główną częścią tych nabo−
żeństw jest litania loretańska inspirowana
wschodnią pobożnością. Powstała w XII w. we
Francji, jednak najbardziej propagowana była we
włoskim mieście Loreto, gdzie w bazylice znajdu−
je się Święty Domek Matki Bożej. Zebrane we−
zwania sławiące Maryję zatwierdził w 1587 r. pa−
pież Sykstus V. Ponieważ modlący się często do−
dawali do litanii własne wezwania, każdy tekst
musiał być zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.
Dzisiaj jest 51 wezwań, w Polsce o jedno więcej,
gdyż na prośbę biskupów polskich w 1920 r. do
litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski, módl

się za nami”. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny,
obchodzimy w dniu 3 maja.
W litanii loretańskiej wychwalamy cnoty Matki
Bożej, prosimy Ją o wsta−
wiennictwo u Boga. Wy−
mieniane tytuły pochodzą
głównie ze Starego Te−
stamentu, dotyczą ma−
cierzyństwa, dziewictwa,
piękna i doskonałości
oraz roli Maryi w historii
zbawienia.
W dziejach polskiego
narodu mamy wiele przy−
kładów pięknej, a zara−
zem ufnej miłości do Ma−
ryi. Ojciec Maksymilian
Maria Kolbe mawiał:
„Wszystko dla Niepoka−
lanej”. Kardynał Stefan
Wyszyński w Jasnogór−
skich Ślubach Narodu
Polskiego pisał: „Staje−
my znów przed Tobą, peł−
ni tych samych uczuć mi−
łości i nadziei, jakie oży−
wiały ongiś Ojców na−
szych”. Jan Paweł II po−
wtarzał „Totus Tuus”.
Maryja jest również
naszą Matką, a rolą mat−
ki jest kochać i wychowy−
wać swoje dzieci. Prośmy Ją o wstawiennictwo,
powierzajmy swoje problemy i troski. Pamiętajmy
jednak, że prawdziwi czciciele Maryi powinni nie
tylko prosić, ale również naśladować swoją Kró−
lową, a to znaczy — służyć drugiemu człowieko−
wi. W dzisiejszej zabieganej codzienności coraz
trudniej znajdujemy czas na modlitwę, życie do−
słownie przecieka nam przez palce. Zatrzymajmy
się chociaż na chwilę, posłuchajmy, jak kojąco
i uroczyście „po górach, dolinach rozlega się
dzwon”. Nie pozwólmy, aby w majowe wieczory
miejsca poświęcone Królowej Polski były osamot−
nione. Pamiętajmy o Maryi, bo Ona nigdy o nas
nie zapomina.
Jadwiga Witkowska

„Po górach,
dolinach…”

Fot.: Andrzej Biegowski
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3 marca obchodziliśmy 282 Rocznicę Nadania Praw
Miejskich Trzciance. O godz. 18.00 w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela ks. prob. Kazimierz Przybycień
MS celebrował uroczystą Mszę św. w intencji miesz−
kańców Trzcianki.
9 marca Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprosiło
wszystkich drogich nam chorych wraz z opiekunami na
spotkanie z cierpiącym Chrystusem. W programie spo−
tkania znalazły się Msza św., podczas której udzielono
sakramentu chorych, oraz droga krzyżowa.
12 marca podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00
ks. biskup Krzysztof Zadarko udzielił w naszej parafii
uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych sa−
kramentu bierzmowania. Módlmy się w intencji tych
młodych ludzi, na których spłynęła moc Ducha Święte−
go, aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów.
13 marca wraz z całym Kościołem przyjęliśmy ra−
dosną nowinę o wyborze nowego papieża. Módlmy się
w intencji nowo wybranego Ojca Świętego Franciszka,
aby dobry Bóg obdarzył go potrzebnymi łaskami.
22 marca wyszliśmy na ulice naszego miasta, by
w uroczystym nabożeństwie drogi krzyżowej dokonać
swoistego podsumowania Wielkiego Postu — okre−
su, w którym próbowaliśmy zastanowić się nad na−
szym życiem i odpowiednio przygotować nasze serca
na przyjęcie radości Świąt Paschalnych.
23 marca trzcianeckie Warsztaty Terapii Zajęciowej
Caritas wraz z Trzcianeckim Domem Kultury zaprosiły
wszystkich na jarmark wielkanocny. Kiermasze przedświą−
teczne organizowane przez WTZ Caritas przy współpracy
z TDK są pretekstem do działań integrujących nie tylko
ludzi niepełnosprawnych z resztą społeczności, ale także
do konsolidacji wszystkich mieszkańców naszego miasta.
10 i 24 marca odbywały się w naszym mieście przed−
terminowe wybory burmistrza — nasz akt decydowania
o przyszłości Trzcianki. Największą ilość głosów otrzy−
mał p. Krzysztof Czarnecki. Gratulujemy nowemu bur−
mistrzowi sukcesu i życzymy, aby za wstawiennictwem
Płaczącej Pani z La Salette oraz św. Jana Chrzciciela —
szczególnych patronów Trzcianki, dobry Bóg błogosławił
mu w pracy dla dobra mieszkańców miasta i gminy.
24 marca obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Przy
pięknej zimowej (sic!) pogodzie szliśmy w radosnej pro−
cesji z palmami. Tradycyjnie w kościele przez cały dzień
można było oglądać piękne palmy wielkanocne — efekt
dorocznego konkursu organizowanego przez Zespół Szkół
Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.
Od 28 do 31 marca przeżywaliśmy Triduum Pas−
chalne zwieńczone Niedzielą Zmartwychwstania Pań−
skiego. W czytelnych znakach bogatej liturgii Święta
Świąt uczestniczyliśmy w męce Chrystusa i staliśmy
się świadkami Jego Zmartwychwstania, mając udział
w dziele zbawienia świata.

2 kwietnia obchodziliśmy 8 rocznicę powrotu do
Domu Ojca bł. Jana Pawła II, papieża Polaka. Podczas
uroczystej Mszy św. o godz. 20.30 dziękowaliśmy Bogu
za pontyfikat bliskiego nam Namiestnika Chrystuso−
wego i modliliśmy się o jego rychłą kanonizację. Po
zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się pod pomnik
Jana Pawła II, aby dać wyraz pamięci i szacunku, ja−
kim darzymy osobę i świadectwo życia naszego Wiel−
kiego Rodaka.
6 kwietnia pod hasłem „Wiara Abrahama a peł−
nienie woli Bożej” odbywał się w naszej parafii dzień
skupienia koncentrujący wszystkich wolontariuszy dzia−
łających w różnych organizacjach na terenie naszego
miasta.
7 kwietnia w II Niedzielą Wielkanocną, obchodzoną
jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia i patronalne święto
Caritas Polska, w naszym kościele podczas Mszy św.
o godz. 11.00 zostały złożone jako dar ołtarza specjal−
ne skarbonki, do których zbieraliśmy jałmużnę postną.
O godz. 15.00 zgromadziliśmy się na Koronce do Boże−
go Miłosierdzia. Po Mszach św. przed kościołem wolon−
tariusze kwestowali na rzecz Caritas parafii.
8 kwietnia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste
podjęcie duchowej adopcji nieznanego, poczętego dziec−
ka. Stanowiło to okazję stanięcia w obronie życia lub
też wynagrodzenia Bogu za grzechy przeciwko życiu, nie
tyko własne, ale też i innych ludzi.
Od 13 do 21 kwietnia trwał w naszym mieście jubi−
leuszowy XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego
organizatorem jest Biblioteka Parafialna działająca
w naszej parafii i również obchodząca w tym roku swój
jubileusz trzydziestolecia działalności. Jak zwykle boga−
ty i ciekawy program TKCh pozwolił każdemu znaleźć
coś interesującego i rozwijającego życie wiary.
13 i 14 kwietnia odbywał się w naszej parafii VII
Zjazd Ministrantów, którzy pełnili służbę liturgiczną
w latach 1945–1965. Tegoroczne spotkanie stanowiło
otwarcie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Przez cały okres Wielkiego Postu trwała Wielkanoc−
na Akcja Caritas naszej parafii. Dzięki temu cały uzy−
skany dochód został przeznaczony na cele parafialnego
Caritas. Wyrażamy serdeczną wdzięczność dla wszyst−
kich, którzy włączyli się w pomoc. Dzięki Waszej wraż−
liwości i otwartości serca dla wielu z potrzebujących te
święta były kolejnym znakiem Bożej Opatrzności i ludz−
kiej solidarności!
Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji „Nasze czułe
serca” prowadzonej z inicjatywy Szkoły Podstawowej
nr 3 w Trzciance przy współudziale Stowarzyszenia Ho−
spicjum Trzcianka i parafialnego Caritasu. W wyniku
rozprowadzania kalendarzy−cegiełek wykonanych na pod−
stawie prac dzieci pozyskano 5005 zł 99 gr. Pieniądze
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zostały przekazane trzcianeckiemu hospicjum. Pragnie−
my serdecznie podziękować zarówno instytucjom, jak i
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakimkolwiek
stopniu wspomogli akcję, a przede wszystkim wyraża−

my wdzięczność ofiarodawcom okazującym czułe serca
będące promykiem uśmiechu i nadziei dla chorych, bez−
radnych dzieci oraz ludzi starszych potrzebujących wspar−
cia i pomocy!

Piotr Syrotiak

Bierzmowanie

Niedziela Palmowa

Droga krzy¿owa

Wielki Czwartek
Wielki Pi¹tek

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Wielka Sobota

Triduum Paschalne

Spotkanie z ks. Tadeuszem Bo¿e³ko

Zjazd ministrantów

Wernisa¿
El¿biety Wasy³yk

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Kiermasz Wielkanocny
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VII Zjazd Ministrantów z lat 1945-1965
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płynęło 65 lat od wydarzenia z dnia 1 lute−
go 1948 r., gdy za „panowania” pierwsze−
go powojennego proboszcza ks. dra Tade−
usza Ptaka MS istniejące Koło Ministrantów
w Trzciance otrzymało swój sztandar. Przez kolejne
dziesięciolecia właśnie pod nim wychowało się wiele
pokoleń ministrantów. Począwszy od 1983 r.
w każdą kolejną 5. rocznicę tego wydarzenia odby−
wają się Zjazdy Ministrantów z lat 1945–1965.
Komitet organizacyjny w składzie: Andrzej Jagiełka,
Stanisław Juckiewicz, Edwin Klessa, Krzysztof Łasz−
kiewicz, Tadeusz Łaszkiewicz, Czesław Rogosz,
Leon Rutkowski, Józef Rzepecki oraz Krzysztof Sor−
gowicki, dokonał benedyktyńskiej pracy, zbierając
z tego okresu ponad 90 zdjęć i dokonując identyfi−
kacji osób na nich występujących. Na tej bazie udało
się ustalić listę ponad 240 osób, które w tamtych
latach pełniły służbę Bożą przy trzcianeckim ołtarzu.
Potem doszło do żmudnego ustalania adresów
i przygotowań organizacyjnych mających na celu przy−
jęcie kilkudziesięciu osób z różnych stron kraju.
W pierwszym zjeździe w 1983 r., zorganizowanym,
gdy proboszczem był ks. Czesław Hałgas MS,
uczestniczyło 118 osób, w tegorocznym — siód−
mym już, uczestników było 60. Podeszły wiek, zwłasz−
cza starszych kolegów, oraz odejście do Pana oko−
ło 70 osób skłoniło organizatorów do poszerzenia
listy uczestników o aktualnych ministrantów−senio−
rów z obydwu trzcianeckich parafii.
Wszystkich zaproszonych na dwudniowy zjazd,
który odbył się w dniach 13 i 14 kwietnia br.,
powitał ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS,
a oficjalnego otwarcia i zakończenia dokonał naj−
starszy, bo zaczynający w 1945 r. służbę Bożą,

ministrant Jan Smulski z Trzcianki. Uczestnicy
Zjazdu wzięli udział w dwóch Mszach św. — w in−
tencji zmarłych kolegów oraz uczestników zjaz−
du i ich rodzin. Wysłuchali rozważania religijne−
go poprowadzonego przez ks. Edwarda Woźnia−
ka MS — wychowawcę ministrantów w latach
1963–65, obejrzeli w Trzcianeckim Domu Kul−
tury wystawę obrazów Elżbiety Wasyłyk, podzi−
wiali prace artystyczne zgłoszone na Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej, wysłuchali dwóch kon−
certów chórów: Cantilena z Obornik pod dyrekcją
Tomasza Wyrzykowskiego oraz Hasło z Pozna−
nia pod dyrekcją Henryka Górskiego, też byłego
ministranta naszej parafii. W programie zjazdu
były również wspólny posiłek i czas na koleżeń−
skie wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat.
Uczestnikom spotkania odczytane zostały
wzruszające listy żon zmarłych kolegów. W kore−
spondencji dziękowały one za pamięć i prosiły
o objęcie modlitwą swoich nieżyjących mężów.
Podziękowania za zaproszenia napłynęły od ko−
legów z Ottawy (Kanada), z Wrocławia i Kato−
wic, a także od ks. biskupa Adama Bałabucha,
aktualnego opiekuna ministrantów z ramienia
Episkopatu Polski. Ks. Czesław Hałgas MS pra−
cujący aktualnie w Dryświatach na Białorusi
w czasie trwania zjazdu odprawił Mszę św. za
wszystkich jego uczestników.
Trwałym śladem, który pozostawili po sobie
uczestnicy Zjazdu, było ufundowanie renowacji
sztandaru. Oby odnowiona reprezentacyjna cho−
rągiew służyła z pożytkiem, wychowując następ−
ne pokolenia.
Edwin Klessa

Fot.: Grzegorz Marciniak
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XXX Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej
w Trzciance
XXX TKCh w Trzciance rozpoczął się 13 kwiet−
nia 2013 r. VII Zjazdem Ministrantów pełniących
służbę Bożą w trzcianeckim kościele w latach
1945–1965. Hasłem przewodnim nawiązywał do
przeżywanego obecnie Roku Wiary i swoją pro−
pozycję programową kierował do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zachęcał nie tylko do uczestnictwa
w poszczególnych punktach programu, ale rów−
nież zapraszał do aktywnego w nim udziału ama−
torskich i zawodowych twórców kultury. Jubile−
uszowy charakter TKCh podsunął organizatorom
pomysł zbudowania całego programu w oparciu
o twórców miejscowych, względnie osoby, które
w naszym mieście urodziły się lub mieszkały.
Spełniającym to kryterium był ks. prałat Tade−
usz Bożełko, aktualny proboszcz parafii pw. św.
Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu,
gdzie pochowany jest błogosławiony ks. Jerzy
Popiełuszko. Ks. Tadeusz Bożełko jest kustoszem
sanktuarium ks. Jerzego, męczennika za wiarę,
którego w dniu 19 października 1984 r. zamor−
dowali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.
W tym też kościele w IV rocznicę śmierci ks. Je−
rzego grupa trzcianeckich parafian uczestniczyła
w uroczystości wmurowania i poświęcenia tablicy
trzcianeckiej Solidarności ku czci ks. Jerzego.
Umieszczona w prawej bocznej nawie kościoła
tablica świadczy o pamięci i kulcie wielkiego mę−
czennika w odległej Trzciance. Ks. Tadeusz Bo−
żełko na Mszach św. w niedzielę wygłosił homilie
w obydwu parafiach. Następnego dnia w Zespole
Szkół Katolickich, Zespole Szkół Ponadgimnazjal−
nych oraz w Miejsko−Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Białej odbył spotkania z młodzieżą
pt. Błogosławiony ks. Je−
rzy Popiełuszko — jeden
spośród nas. Natomiast
w czasie spotkania w Biblio−
tece Publicznej w Trzciance
przedstawił sylwetkę ks.
Jerzego i fenomen odpra−
wianych przez niego Mszy
św. za Ojczyznę. Spotkaniu
temu towarzyszyła wysta−

wa książek o wspominanym kapłanie pochodzą−
ca ze zbiorów Biblioteki Parafialnej oraz Biblioteki
Publicznej. W kościołach obydwu parafii można
było obejrzeć wystawę o ks. Jerzym opracowaną
przez Instytut Pamięci Narodowej.
Cechą dominującą tegorocznego TKCh była mu−
zyka. W programie wystąpiły trzy chóry: chór Can−
tilena z Obornik pod dyrekcją trzcianeckiego dyry−
genta Tomasza Wyrzykowskiego i chór Hasło
z Poznania pod dyrekcją Henryka Górskiego, któ−
ry co prawda urodził się na Syberii, ale swoją mło−
dość spędził w Trzciance. Trzeci chór Pasjonata
Trzcianeckiego Domu Kultury pod dyrekcją Barto−
sza Śliwińskiego nadał jak zwykle wspaniałą opra−
wę Mszy św. sprawowanej na zakończenie TKCh
przez ks. bpa Edwarda Dajczaka. W Młodzieżo−
wym Domu Kultury Małgorzata Bratek, Marta
Wyrzykowska i Paweł Datkiewicz przy akompania−
mencie dziecięco−młodzieżowego zespołu „Fabry−
ka Muzyki i Snu — Trzcianka” zaprezentowali
koncert dawnej pieśni religijnej połączony z po−
ezją Wojciecha Bąka. Formacja w podobnym skła−
dzie wraz z Elżbietą Panert−Mumot w Muzeum Zie−
mi Nadnoteckiej wystąpiła z programem słowno−
muzycznym Pieśni wiary i zwątpienia. W kościele
parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej odbył się
koncert Solo i w duecie w wykonaniu Aster Haile
(śpiew) i Grzegorza Rychlika (fortepian). Ostatni
akord muzyczny TKCh stanowił koncert w tejże
parafii zespołu „Ireneusz i Przyjaciele”, utworzo−
nego przez aktualnego organistę parafii Ireneusza
Gondka (organy i śpiew), który wspólnie z żoną
Anną (śpiew), ks. Adamem Paziem (śpiew), To−
maszem Kledzikiem (gitara) oraz Tomaszem

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Wyrzykowskim
(perkusja) zapre−
zentował bardzo
ciepło przyjęty
przez słuchaczy
repertuar.
Stałym punk−
tem TKCh są eks−
pozycje. W Trzcia−
neckim Domu Kul−
tury prezentowana
była wystawa ob−
razów Elżbiety Wa−
syłyk z cyklu Mi−
łość w malarst−
wie. Artystka przedstawiła temat miłości w trzech
płaszczyznach: miłość wzajemną Boga i człowie−
ka, miłość międzyludzką oraz miłość do własnej
osoby. Kolejna wystawa prezentowana była
w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, gdzie
znany trzcianecki artysta fotografik Andrzej Biegow−
ski przedstawił kilkadziesiąt pięknych fotografii róż−
nych religijnych obiektów z najbliższej okolicy: ko−
ścioły, kapliczki i stare krzyże. W Domu Parafialnym
można było obejrzeć ponad 300 prac — pokłosie
Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Reli−
gijnych, który już po raz trzydziesty zmobilizował wie−
lu artystów, tym razem około 200 twórców.
150 rocznica powstania styczniowego również
znalazła swój wyraz w programie TKCh. Małgorza−
ta Szadkowska, nauczycielka Zespołu Szkół Po−
nadgimnazjalnych, przygotowała wraz z uczniami
spektakl Duchowni w powstaniu styczniowym
z wykorzystaniem poezji patriotycznej i charaktery−
styk znanych i tych zapomnianych już duchownych,
którzy stawali w obronie Ojczyzny, za co spotkały ich
wyroki śmierci,
zsyłki, więzienia
i wygnania. W spek−
taklu tym ze śpie−
wem i gitarą wystą−
pił również ks.
Grzegorz Szczygieł
MS, a Biblioteka
Parafialna zapre−
zentowała wysta−
wę książek o po−
wstaniu stycznio−
wym.
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Organizatorzy TKCh też mieli swój dzień, w któ−
rym obchodzili 30 rocznicę utworzenia Biblioteki Pa−
rafialnej. 20 kwietnia po Mszy św. w intencji żyją−
cych i zmarłych pracowników biblioteki odbyła się
uroczystość, na którą złożyły się życzenia i podzię−
kowania dla 16−osobowego zespołu za bezintere−
sowną pracę. Zorganizowane z tej okazji sympo−
zjum biblioteczne objęło swym programem spra−
wozdanie z działalności Biblioteki Parafialnej oraz
następujące referaty:
Dorobek i plany na przyszłość Federacji Bi−
bliotek Kościelnych FIDES wygłoszony przez ks.
dra Jerzego Witczaka, Dyrektora Biblioteki Pa−
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
Przewodniczącego Zarządu Federacji Bibliotek
Kościelnych FIDES,
Biblioteki parafialne w regionie pilskim przed−
stawiony przez Marię Bochan, członka Zarządu Głów−
nego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
O pamięci historycznej rodziny Czarnkow−
skich na przełomie XVI i XVII w. wygłoszony przez
dra Marcina Hlebionka, pracownika naukowego
Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im.
M. Kopernika w Toruniu,
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchow−
nego w Koszalinie — jej historia i funkcjonowanie
zaprezentowany przez dr Magdalenę Florianowicz
i Monikę Zielonkę, pracowników tejże biblioteki.

·
·
·
·

W uroczystości udział wzięli m. in.: wiceburmistrz
Grażyna Zozula, burmistrzowie poprzednich kaden−
cji, Lidia Kubisz — Przewodnicząca Towarzystwa
Miłośników Ziemi Trzcianeckiej, przedstawiciele
różnych placówek kulturalno−oświatowych miasta
oraz dr Bogumiła
Warząchowska —
Dyrektor Biblioteki
Wydziału Teologicz−
nego Uniwersytetu
Śląskiego w Kato−
wicach, jednocze−
śnie Wiceprzewod−
nicząca Federacji
FIDES.
W przerwie u−
czestnicy sympo−
zjum obejrzeli
spektakl w wyko−
naniu dzieci Zespo−

łu Szkół Katolickich,
przygotowany przez
nauczycielki Alicję
Smulską i Agnieszkę
Kapelę oraz mieli oka−
zję delektować się tor−
tem−książką ufundo−
wanym przez restau−
rację Danuty Czupak
„Złoty Róg”.
Akcentem zamyka−
jącym XXX TKCh była
wizyta w parafii św.
Jana Chrzciciela w Trzciance Jego Ekscelencji bpa
Edwarda Dajczaka – ordynariusza naszej diecezji.
Na Mszy św. ks. biskup poświęcił w kościele tablicę
upamiętniającą wieloletniego kościelnego śp.
Wacława Łukaszewicza. Tablica pamiątkowa ufun−
dowana przez Zakład Kamieniarski Arkadiusza Fran−
cuzika wmurowana została bezpośrednio pod ta−
blicą przywołującą pierwszego powojennego pro−
boszcza ks. dra Tadeusza Ptaka MS, który w la−
tach 1945–1952 podtrzymywał wiarę i scalał przy−
byłych na ziemie zachodnie osadników z Kresów
i różnych dzielnic Polski. I tak obok siebie uczczone
zostały dwie wielkie postacie trzcianeckiego Ko−
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kapłan o społecznikowskim zacięciu oraz cicha, po−
korna i rozmodlona postać kościelnego, który przez
62 lata posługiwał w kościele i towarzyszył całym
pokoleniom w ich ziemskiej wędrówce od chrztu,
poprzez bierzmowanie, śluby aż po ostatnią drogę
na wieczny spoczynek. W uroczystości tej wziął udział
syn p. Wacława ks. Tadeusz Łukaszewicz — pro−
boszcz parafii Niezabyszewo. Ks. biskup wręczył
również wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czy−
nu 2012” lekarzowi medycyny Elżbiecie Stępień.
Jest to już drugie wyróżnienie (za rok 2011 wyróż−
nienie otrzymał pośmiertnie Wacław Łukaszewicz)
przyznane przez kapitułę, w skład której wchodzi:
ks. proboszcz Andrzej Żołyniak (przewodniczący),
ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS (wiceprze−
wodniczący), Edwin Klessa (Biblioteka Parafialna
— sekretarz), Andrzej Ziemek (Rada Parafialna pa−
rafii św. Jana Chrzciciela — członek), Remigiusz
Fąferek (Rada Parafialna parafii Matki Bożej Sale−
tyńskiej — członek).
Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z organi−
zatorami TKCh, zwiedził wystawę prac artystycz−
nych oraz spotkał się z ich twórcami. Wręczył dwie
nagrody publiczności za ubiegły rok: w kategorii
dziecięco−młodzieżowej dla Weroniki Piotrowskiej
i w kategorii dorosłych dla Stanisława Madaj−
czaka. Nagrodę otrzymał również Jan Pawlak,
jedyny uczestnik wszystkich 30 konkursów. Po−
zostałe wyróżnienia i pamiątki wręczał kleryk
z seminarium księży misjonarzy saletynów. Wraz
z grupą kolegów seminarzystów gościł w naszej
parafii w ramach akcji powołaniowej.
Teraz twórcy, wykonawcy oraz organizatorzy
mogą spokojnie planować XXXI Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej, aby za rok z kolejnym progra−
mem trafić w gusta odbiorców.
Edwin Klessa

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Dar i zadanie

Z bp. Edwardem Dajczakiem, Ordynariuszem Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej,
rozmawia El¿bieta Panert-Mumot
Jesteśmy częścią rodziny, jaką jest diecezja
koszalińsko−kołobrzeska. Słowo Trzcianka z kim
lub z czym Księdzu Biskupowi się kojarzy?
W 1990 roku zostałem biskupem pomocni−
czym w Gorzowie. W Trzciance stawiałem moje
pierwsze biskupie kroki. Odbywały się wtedy uro−
czystości związane z peregrynacją obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej i ówczesny biskup gorzow−
ski Józef Michalik powierzył mi zadanie przewod−
niczenia tym uroczystościom w poszczególnych
parafiach. Pielgrzymowałem więc wraz z cudow−
nym obrazem i od Piły poprzez Trzciankę. Trzcian−
kę wspominam ciepło i z sentymentem. Nad−
mienię także, że urodziłem się w Świebodzinie,
który wtedy wraz z Trzcianką był w diecezji go−
rzowskiej, a po moim przybyciu do diecezji ko−
szalińsko−kołobrzeskiej znowu jesteśmy razem.
Błogosławiony Jan Paweł II w książce Pa−
mięć i tożsamość powiedział, że najpełniejszą
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i najbardziej kompletną definicją ludzkiej kultu−
ry są słowa: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie pod−
daną (…)” (Rdz 1, 28). Proszę, by Ksiądz Bi−
skup bardziej nam przybliżył te słowa, tę praw−
dę o kulturze.
Ojciec Święty nierozdzielnie używał słów kul−
tura i wiara. Interpretował to w ten sposób, że
kultura jest nośnikiem wiary, czyli tą ścieżką, na
której budowane są jej elementy. Można powie−
dzieć, że te dwie rzeczywistości nawzajem się
przenikają, gdyż człowiek tworzy kulturę, ale jest
jednocześnie przez nią kształtowany. Jan Paweł
II z całą mocą podkreślał, że kultura europejska
ma korzenie chrześcijańskie i dlatego odrywa−
nie jej od nich, poprzez tworzenie sztucznego
podziału pomiędzy wiarą i kulturą, jest szkodli−
we. Europa przecież nie wzięła się znikąd i pa−
pież bardzo to akcentował. Kiedy tworzono pre−
ambułę do europejskiej konstytucji i unikano
w niej przyznania się do chrześcijaństwa, papież
napominał, że odwołanie się do Boga w ustawie
zasadniczej nie jest zmuszaniem do wiary, ale
jest odwołaniem się do fundamentu i przypomnie−
nie o tym, kim my jesteśmy.
Wypieranie się prawdy o człowieku, o jego
korzeniach przeczy doświadczeniu, a nawet ro−
zumowi. Nie da się bowiem sztucznie wykreować
człowieka, bez jego doświadczenia „wczoraj”,
człowieka, który nie wie, czym jest jego „dzisiaj”
i bez wizji „jutra”. Nie da się również patrzeć na
człowieka w całkowitym oderwaniu od jego wia−
ry czy przekonań, zakładając, że tworzy on dzisiaj
zupełnie nową kulturę, gdyż ona powstaje w wy−
niku jego rozwoju, a co za tym idzie, jest zako−
rzeniona w jego przeszłości. U Ojca Świętego było
to jednoznaczne i bardzo lubił on ten dwumian:
dane – zadane. Tłumaczył, że najpierw człowiek
od Boga otrzymał świat i dostał talenty, ale to
wszystko jest jednocześnie też i zadaniem. Dla−
tego musimy ten świat traktować z wielką odpo−
wiedzialnością.
W takim to duchu patrzyłem na jubileusz 40−le−
cia naszej diecezji. I doszedłem do wniosku, trze−
ba nam tę diecezję wziąć w posiadanie, trzeba
poczuć się jej gospodarzem. Bo chociaż na tere−
nach zachodnich historia różnie się układała, to
dzisiaj jest to nasza ziemia i powinniśmy ją czynić
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swoją, bo tu jest nasz dom. Ta zie−
mia jest dla nas darem i zadaniem.
Tymczasowość nie jest żadnym roz−
wiązaniem. Nie jesteśmy w hotelu
i nie siedzimy na walizkach – jesteś−
my u siebie, w domu i najwyższa
pora dojrzeć do tego, że tutaj jest
nasze miejsce. Nie wolno nam mar−
nować czasu. On jest również da−
rem od Boga. Należy go dobrze wy−
pełnić, pamiętając, że będziemy się
przed Panem z podarowanego nam
czasu rozliczać. Dar czasu jest rów−
nież zadaniem.
Bóg zadał człowiekowi konkretną
misję, by poprzez kulturę uprawiał
prawdę o sobie samym i świecie.
Jak my, mieszkańcy Trzcianki, w ra−
mach XXX Tygodnia Kultury Chrze−
ścijańskiej zaliczyliśmy ten trudny
egzamin?
Nie do mnie należy ocena. Mogę
natomiast powiedzieć – i nie jest to
jedynie moja opinia – że w naszej die−
cezji Trzcianka jest miejscem szcze−
gólnym. To niewielkie środowisko
– mam na myśli ilość mieszkańców,
możliwości i środki, jakimi dysponu−
jecie – a pomimo tego, jest ono wy−
jątkowo dynamiczne. Ta dynamika
wyraża się między innymi w Tygo−
dniach Kultury Chrześcijańskiej.
Chciałbym podkreślić niezwykle cen−
ny fakt, że prowadzone są one już
przez trzydzieści lat. Łatwo jest się
poderwać, coś zainicjować, ale potrze−
ba wysiłku i wytrwałości, by utrzymać
coś przez lata. Te trzydzieści lat obej−
mują przecież kolejne pokolenia, więc
inicjatorzy pierwszych Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej musieli wybudzać na−
stępnych. Przede wszystkim zaś
ogromną wartością jest zachowana
przez te lata wierność pierwotnej idei,
która poświęcona jest wartościom naj−
wyższym. To niełatwy egzamin z kul−
tury. A wy zdaliście go naprawdę celu−
jąco. Szczęść Wam Boże.
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Europa
zanurzam się w wodzie
żywej jak łza
Archanioła Gabriela
którą obmyto
antyczne pieczęcie
ich trzask otworzył
czystą idee
wzgórz Rzymu
bramy Aten
gdzie na Areopag
upadło pierwsze
Pawła z Tarsu
nieprzyjęte słowo
ale i tak wyrósł
krzew winny
bogaty owocem
obsypany kwiatem
pluralizmu
kultur narodowych

Kultura
patrzę w źrenicę Opatrzności
która zobaczyła Człowieka
gdzie pierwszym spoiwem
piękno co jest światłem
tęczą i struną słońca
bogactwem mnożącym się w czasie
silniejszym
od dyktatury pieniądza
daje moc narodom
w zachowaniu tożsamości
i suwerenności
to uprawa prawdy
o sobie samym i świecie

Wiersze z tomiku Ślady i zaklęcia
Elżbiety Panert Mumot
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Pierwsza Komunia
Œwiêta... i co dalej?
W Ewangelii według św. Jana mamy bardzo
długie opisy dotyczące ustanowienia Eucharystii,
jej ważności, a nawet konieczności. Z przystępo−
waniem do Komunii Świętej wiąże się przecież
obietnica Chrystusa dotycząca życia wiecznego.
Nie jest to więc tylko pamiątka, ale w pewnym
stopniu już udział w życiu wiecznym, którego ocze−
kujemy. Według słów Jezusa postacie chleba
i wina są prawdziwym pokarmem, Jego Ciałem
i Krwią, bez których niemożliwe jest trwanie
w miłości i jedności z Nim. “Ciało moje jest praw−
dziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdzi−
wym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił — nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a po−
umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki.” (J 6, 55–58).

Światło z La Salette

Apostołowie napełnieni Duchem Świętym
trwali na “łamaniu chleba”, jak to często w pierw−
szym okresie było określane. Sprawowali Eucha−
rystię, aby wszyscy wierzący w Chrystusa mogli
spożywać prawdziwie niebiański pokarm.
Eucharystia sprawowana w Kościele jest wiel−
kim darem Boga, gdyż w niej objawia się zbawie−
nie i jedność całej ludzkości. Jest ona też wyra−
zem najgłębszej komunii Boga i człowieka. W ten
sposób Bóg działa w Chrystusie przez Kościół
w świecie (por. punkt
1325 Katechizmu Kościo−
ła Katolickiego). Jak mówi
Sobór Watykański II, msza
św. jest sakramentem
paschalnym. Tak jak dla
Izraelitów wyjście z niewoli
egipskiej nie było celem
samym w sobie, ale mia−
ło doprowadzić, poprzez
przejście przez Morze Czer−
wone i oczyszczenie na
pustyni, do wzięcia w po−
siadanie Ziemi Obiecanej,
czyli być Paschą, tak Eu−
charystia nie jest sprawo−
waniem samej tylko zbaw−
czej śmierci Chrystusa, ale
również Jego przejścia (gr.
pascha) ze śmierci do
życia w zmartwychwstaniu.
Barankiem paschalnym, który uratował naród
izraelski z niewoli, tym razem jest Chrystus, spra−
wiający wyzwolenie duchowe wiernych uczestni−
czących w celebracji. Wyzwolenie z niewoli grze−
chu sprawia, że wierni stają się wolni i mogą
kochać miłością Jezusa. A przecież miłość jest
najważniejszym przykazaniem Chrystusa (por.
J 15,13–15), które On przekazał właśnie w trak−
cie Ostatniej Wieczerzy będącej pierwszą Eucha−
rystią.
Kościół umożliwia bardzo wczesny udział w Eu−
charystii. Zwyczajowo w Polsce do Pierwszej Ko−
munii Świętej przystępować mogą dzieci w dru−
giej klasie szkoły podstawowej. Oczywiście są
od tego wyjątki, gdy np. już u osoby młodszej
widać wystarczające zrozumienie tego, czym jest
Najświętszy Sakrament. Bardzo ważne jest więc

to, aby dzieci razem z rodzicami uczestniczyły we
mszy św., aby widziały ich przystępujących do
sakramentu pojednania i komunii świętej. Wcze−
sna Eucharystia jest możliwa dzięki temu, że Ko−
ściół ufa rodzicom, że przyjąwszy na siebie trud
wychowania dzieci, przekazywać będą również
wiarę w rodzinie.
Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej powinno
być dla każdego dziecka początkiem wielkiej przy−
jaźni z Chrystusem. Dlatego trud związany z przy−

chodzeniem do kościoła zarówno przed tą uro−
czystością, jak i po niej, nie powinien być trakto−
wany — szczególnie ze strony rodziców — jako
nieprzyjemny obowiązek, lecz możliwość poka−
zania dziecku, jak ważne są to chwile w jego
życiu, bo umożliwiają pełne uczestnictwo we mszy
św., czynią autentyczną więź z Chrystusem oraz
koleżankami, kolegami i każdym chrześcijani−
nem, który przyjmuje Zbawiciela w Eucharystii.
Niestety, nie zawsze rodzice zdają sobie do koń−
ca sprawę z wagi tego niesamowitego cudu,
z którym mają do czynienia. Nie wymaga się od
nich wyspecjalizowanej wiedzy teologicznej, lecz
nauka, którą otrzymali dzięki szkolnej kateche−
zie, powinna w wystarczającym stopniu ukazy−
wać prawdę dotyczącą przemiany chleba i wina
w Ciało i Krew Chrystusa. Postawa niektórych
rodziców wobec tego sakramentu wydaje się jed−
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nak czasami wykluczać wiarę w prawdziwość
cudu eucharystycznego. Współczesny świat czę−
sto odrzuca ufność w życie wieczne. Dostęp do
nieodpowiednich treści Internetu, programów,
filmów opartych na czysto naukowym podejściu
do wszystkiego, odrzucających świat nadprzyro−
dzony, niewidzialny, ma wpływ na postrzeganie
świata przez tych, którzy mają z nimi styczność.
Chrześcijanie chcący wszystko zrozumieć, nawet
w dobrej wierze, a niemający ugruntowanej wia−
ry, mogą ulec presji i odrzucić to, co jest jednym
z fundamentów chrześcijaństwa.
Jezus zmartwychwstały obiecał swoją nie−
ustanną obecność w Kościele także w posta−
ciach eucharystycznych. Ten pokarm podtrzymu−
je nasze życie duchowe. Tak jak nasze ciało fi−
zyczne potrzebuje pokarmu, tak samo i nasza
dusza domaga się jego. Jest nim Ciało i Krew
Chrystusa pod postacią chleba i wina.
Od XII wieku w Kościele obchodzona jest uro−
czystość Bożego Ciała. Ma ona wskazywać na
Najświętszy Sakrament jako na rzeczywistą obec−
ność Chrystusa na ziemi pod postacią chleba
oraz osobowe spotkanie Chrystusa z człowie−
kiem. Wyjście na ulice miast i wsi jest przejściem
samego Chrystusa wśród swego ludu, bo On
chce być pośród nas, tak jak sam obiecał. Śpie−
wane podczas adoracji Najświętszego Sakramen−
tu hymny Przed tak wielkim sakramentem oraz
O, zbawcza Hostio powstały właśnie w tym okre−
sie dzięki pobożności eucharystycznej św. Toma−
sza z Akwinu. Nasza postawa podczas procesji
Bożego Ciała czy świadomość realnej obecności
Chrystusa w postaciach eucharystycznych pod−
czas adoracji, ukazują naszą wiarę w obietnicę
daną apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy.
Bliska więź z Chrystusem pozwala także we wła−
ściwy sposób podchodzić do pozostałych sakra−
mentów, zarówno tych, które są przyjmowane
przez wszystkich (np. chrzest), jak i tych, które
są związane ze stanami (np. kapłaństwo).
Troska o rozwój rodziny chrześcijańskiej jest
nieustannie obecna w Kościele. Dzięki właści−
wej postawie rodziców możliwe będzie rodzenie
się także powołań kapłańskich wśród młodzie−
ży, a przecież bez kapłanów nie będziemy mieli
Eucharystii.
Piotr Starosta

Fot.: stock.xchng

maj, czerwiec 2013
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LOSY SALETYNÓW

Podziwiam
Pana Boga

Z ks. Krzysztofem ¯ygad³o MS
rozmawia ks. Bartosz Seruga MS.
W 2003 roku wyjechał Ksiądz z Trzcianki. Ja−
kie przez ten czas podejmował Ksiądz posługi?
To już naprawdę tak dawno było? Z Trzcianki
trafiłem do Rzeszowa, gdzie spędziłem dwa boga−
te w różne doświadczenia lata. Następnie posługi−
wałem przez rok w Szkole Nowej Ewangelizacji
w Mrągowie. Potem była trzyletnia dosyć ciekawa
posługa w Kobylance. A później? A później był chy−
ba najpiękniejszy, a na pewno najbogatszy rok
w moim kapłaństwie — rok sabatyczny. To taki
czas odnowy duchowej. Przeżyłem wtedy dobry czas
rekolekcji, posługi głoszenia Słowa Bożego, kilku
tygodni w prawie pustelniczym Domu Modlitwy braci
kapucynów, cztery tygodnie u s. Małgorzaty Chmie−
lewskiej z jej podopiecznymi. Potem była nauka
języka francuskiego w Grenoble, życie we Wspól−
nocie Błogosławieństw w Prowansji, piesza piel−
grzymka do Santiago de Compostela i na koniec
posługa kapelana polskich pielgrzymów w La Sa−
lette. Po tym niezwykłym czasie wróciłem do Pol−

ski, do Gdańska−Sobieszewa na rok. Po tym roku
nastąpił wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Pła−
czącej w La Salette, gdzie jestem do dzisiaj.
Jak Ksiądz wspomina czas pracy w Trzciance?
Był to czas niezwykle cenny i ważny, ponieważ
był to początek mojej pracy duszpasterskiej. Wszyst−
ko było nowe, nieznane i to odkrywanie było pasjo−
nujące. Ważna była rola wspólnoty i przełożonego.
Było nas wielu, tak bardzo różniących się we wszyst−
kim, ale dla mnie to stanowiło ogromny plus i bo−
gactwo. Posługę w Trzciance przyjąłem jako potęż−
ny bagaż doświadczeń wszelkiego typu, które za−
brałem ze sobą po czterech latach we wszystkie
późniejsze miejsca. Kiedy przyjechałem do Trzcian−
ki i rozejrzałem się po okolicy, to czułem się jak
w domu, na Mazurach. I tak zostało do dziś; z tym,
że nie tylko dobrze kojarzy mi się to miejsce dzięki
krajobrazowi, ale także przez dzieła, w których dzia−
łałem razem z innymi, niektóre z nich trwają do
dziś. Lubię Trzciankę zwłaszcza dzięki ludziom, do
których przyjeżdżam jak do siebie. Na pewno po−
pełniłem wiele błędów jako młody ksiądz, ale kie−
dy wracam, uśmiech innych, dobre słowo i ich mo−

dlitwa wciąż mi towarzyszą. To cenny
skarb.
Jak wyglądają Księdza obowiązki
i praca na górze La Salette?
Do La Salette zostałem posłany jako
przedstawiciel polskiej prowincji salety−
nów do tworzącej się międzynarodowej
wspólnoty. Na miejscu została mi po−
wierzona posługa duszpasterza wolon−
tariatu, niezwykle ciekawa i trudna.
W ciągu roku mamy ok. 600 wolonta−
riuszy z całego świata — ludzi różnych
kultur i nawet różnych religii. Były wśród
nich również osoby z Trzcianki, ale w tym roku ocze−
kujemy przyjazdu większej grupy. Z początku po−
magał mi drugi Polak, ks. Jarosław Borucki MS,
lecz po paru miesiącach zostałem sam. Dziś mogę
już ciut więcej i pracy nie brakuje.
Obecnie we wspólnocie jest nas trzynastu, je−
steśmy ośmiu narodowości i pochodzimy z czterech
kontynentów. Najmłodszy ma 30 lat, najstarszy —
92. Życie w takiej grupie jest bogactwem, ale i spo−
rym wysiłkiem, by wypracować coś wspólnego.
Czy są jakieś podobieństwa w pracy zagranicą
z tym, co Ksiądz obserwował w Polsce?
„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Je−
den jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa]
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.”
(Ef 4,5–6). Jeden jest więc Kościół, ale nie taki sam
w różnych krajach. Na pewno wiele rzeczy dla nas
Polaków jest zaskakujących, choć jestem przeko−
nany, że z kolei Francuzi mogą nas postrzegać ana−
logicznie. Kościół i społeczeństwo we Francji prze−
szli zupełnie inną drogę w swojej historii, więc i dzi−
siejszy obraz Kościoła musi być odmienny. Nie da
się pewnych wzorców z polskiego duszpasterstwa
przełożyć na francuskie realia. Trzeba więc odwoły−
wać się do źródła, które zawsze jest wspólne i szu−
kać adekwatnych środków przekazu. Tu na La Sa−
lette jesteśmy w dość specyficznej sytuacji, ponie−
waż nasza misja skierowana jest nie tylko do Fran−
cuzów, ale do odbiorcy międzynarodowego.
Kto przyjeżdża na La Salette?
Na La Salette przyjeżdża cały świat. W tym roku,
kilka tygodni po otwarciu sanktuarium, byli już piel−
grzymi z Meksyku, Włoch, Singapuru, USA (Filipiń−
czycy) oraz z Francji i Polski. Najczęściej są to zor−
ganizowane grupy, które są w trasie pielgrzymko−
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wej i odwiedzają sanktuaria Europy. Są też piel−
grzymi indywidualni, najczęściej francuscy, ale nie
brakuje też przedstawicieli innych narodowości.
Sporo jest Polaków, którzy mieszkają i pracują
w okolicy, tzn. począwszy od Gap przez Grenoble,
Lyon po Genewę, a skończywszy na Paryżu.
Jaki jest główny cel tych przyjazdów?
Większość ludzi przyjeżdża z powodów religijnych.
Szukają pokarmu dla swoich dusz i bliskich. Znaj−
dują tu ciszę, miejsce i czas na modlitwę, proszą
o spowiedź, o rozmowę. Zabiegają o modlitwę
w różnych sprawach, składają intencje mszy św.
Są też turyści, którzy myślą tylko o górach i „przy−
padkowi” goście przybywający tu z ciekawości. Ale
jest dla nas jasne, że nikt nie trafia tu przypadko−
wo i nie wyjeżdża taki sam, jakim był wcześniej.
Co Ksiądz ceni w swojej obecnej pracy?
Podziwiam Pana Boga, że do tak ważnej misji
wybiera tak marne narzędzia. Próbuję sobie uświa−
damiać, jak wielka łaska mnie spotkała, ale też
widzę, że tej łaski nie doceniam. Cenię sobie to,
że pomimo moich wielkich ograniczeń, mogę żyć
i posługiwać w miejscu wybranym przez Boga. La
Salette mnie samego w pierwszej kolejności wzy−
wa do nieustannego nawracania się i pomaga zro−
zumieć, że naprawdę jest z czego. Dar międzyna−
rodowej wspólnoty zakonnej, wspólnoty wolonta−
riackiej i pielgrzymiej prowokuje do ciągłego roz−
woju na wielu płaszczyznach.
Z głębi mego serca, w którym Trzcianka ma
swoje znaczące miejsce, pozdrawiam wszystkich
Czytelników „Światła z La Salette”. Zapraszam do
La Salette i proszę o modlitwę za to dzieło, które
Pan i Maryja nam powierzyli, i za nas, którzy zosta−
liśmy tu posłani. Szczęść Boże!

Fot.: Arch. prywatne ks. Krzysztofa Żygadło MS

maj, czerwiec 2013
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