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Eucharystia
w nauczaniu

papie¿a
Franciszka

W
ielki Czwartek —
dzień ustanowie−
nia przez Chrystu−

sa dwóch sakramentów:
Eucharystii i kapłaństwa
— jest jak co roku okazją
do refleksji nad istotą
i znaczeniem Mszy św. Po−
nieważ Eucharystia jest sa−
mym jądrem życia chrześci−
jańskiego, stąd też każdy
papież przywiązuje duże
znaczenie do tego sakra−
mentu, często zabierając
na ten temat głos i zachę−
cając wiernych do żywego
w nim uczestnictwa.

Ojciec Święty Franci−
szek czynił to wielokrotnie podczas audiencji
ogólnych, uroczystości Bożego Ciała, a także w
trakcie różnych spotkań z duchowieństwem i wier−
nymi. Biskup Kościoła Rzymskiego uświadamia
wszystkim znaczenie Eucharystii, jej rolę w życiu
każdego chrześcijanina, zachęca do głębokiego
przeżywania obecności Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, do życia w zgodności z tym, co z
Eucharystii wypływa. Przestrzega przed rutynowym
traktowaniem Mszy św., przed bezrefleksyjnym
uczestniczeniu w niej, a zachęca do ciągłego po−
dejmowania prób przenoszenia owoców Komu−
nii Świętej do życia codziennego.

Eucharystia jest darem Chrystusa, który uobec−
nia się i gromadzi nas wokół siebie, aby nas
nakarmić sobą i swoim Słowem. Papież Franci−
szek każe nam z ufnością i nadzieją podchodzić
do słów Jezusa zapisanych w Ewangelii św.
Jana: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu osta−
tecznym.” (J 6,54). Zachęca do przeżywania ta−
jemnicy Eucharystii w duchu wiary i modlitwy,
przebaczania, pokuty, radości wspólnotowej, tro−
ski o potrzebujących. Czy to przeżywanie przeno−
si się na życie codzienne każdego chrześcijani−
na? Czy w życiu towarzyszy nam modlitwa, czy
staramy się budować jedność, a nasza troska o
ludzi biednych i chorych nie ogranicza się do oko−

licznościowych gestów?
Ojciec Święty zwraca uwa−
gę na to, że do Mszy św.
powinniśmy przystępować
w pokorze jako grzeszni−
cy, którzy już na samym
wstępie, poprzez akt po−
kutny, proszą o wybacze−
nie i dostępują darowania
win. To zobowiązuje. Czy
dzielimy się tym wybacza−
niem, zwłaszcza z tymi,
którzy na ten akt wspania−
łomyślności — po ludzku
rozumując — wydawałoby
się, że nie zasłużyli? Oj−
ciec Święty wzywa nas do
refleksji nad tym, czy ce−
lebracja ofiarnej miłości

Boga i karmienie się Nim rzeczywiście dotyka
naszego serca, czyni nas podobnymi do Niego,
czy też pozostaje chwilą, która nas nie angażuje
ani nie zmienia, nie kieruje w stronę Boga.

Papież Franciszek każe nam zastanowić się,
czy udział we Mszy św., zwłaszcza niedzielnej,
nie wynika z tradycji, czy motywacja do uczest−
nictwa w Ofierze Pańskiej nie bierze się z potrze−
by wytworzenia dobrego samopoczucia biorące−
go się z „dobrze spełnionego obowiązku”, albo
czy nie wynika z potrzeby spotkań towarzyskich.

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do re−
fleksji nad tym, czym jest Eucharystia dla każde−
go z nas. Wyraża troskę o właściwe rozumienie
i przeżywanie urzeczywistnianej obecnie ofiary
Chrystusa. Pragnie, aby każdy chrześcijan z ce−
lebracji tej ofiary czerpał nadzieję życia wiecz−
nego. Życzy każdemu, żeby właściwe przeżywa−
nie Eucharystii dawało siłę i moc do kroczenia
przez życie zgodnie z zasadami Ewangelii.

Nauczanie papieskie uświadamia wiernym na
całym świecie, jak wielki dar w postaci Euchary−
stii zostawił Chrystus swoim uczniom „aż do
skończenia świata”, jak należy z tego daru ko−
rzystać i jak tym darem dzielić się z innymi.

Edwin Klessa
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Spotkanie z Jezusem
W naszej parafii w czwart−

ki w godz. 15.00–18.00.
w kościele odbywa się ad−
oracja Najświętszego Sa−
kramentu. Przychodzimy na
nią z bagażem różnych do−
świadczeń, by spotkać się
z najlepszym Przyjacielem
— Bogiem. Nie lękajmy się
otworzyć serce Jezusowi.
Kiedy stajemy przed Panem,
wszystko inne przestaje być
ważne. Jesteś świątynią
Boga. Wyznaj Mu wszystko,
co jest treścią twojego
życia. Rozmawiaj z Nim.
Jezus pragnie dotykać two−
jej duszy i dawać łaski ca−
łej ludzkości.

 Dla Jana Pawła II naj−
ważniejsze miejsce zajmo−
wała Eucharystia, a także związana z nią adoracja
Najświętszego Sakramentu. Papież za św. Alfon−
sem Marią Liguorim uważał, że „wśród różnych
praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramental−
nego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej
miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”. „Eu−
charystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko
jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą
św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski”
— mówił Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de
Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii) w 2003 r.

Pierwszym owocem adoracji Jezusa w Hostii
jest wzrost wiary. W okrągłym kawałku chleba
przebywa nasz Zbawiciel. Adorowanie Go prowa−
dzi nas do miłości. Dzięki temu stajemy się co−
raz bardziej podobni do Chrystusa. Jezus przy−
chodzi, by mieszkać w nas i pośród nas. Jego
obecność ożywia. Jezus w Najświętszym Sakra−
mencie chce uwalniać nas i uzdrawiać. Jest tym
samym Mesjaszem, który przyszedł uwolnić więź−
niów, przywrócić wzrok niewidomym, przeszedł
przez ziemię, dobrze czyniąc.

Adoracja Boga przygotowuje nas do życia wiecz−
nego. Odsłaniamy się przed Synem Bożym, któ−
ry cierpiał za nas, zmartwychwstał i żyje w nie−
bie, chce być naszym wiecznym nasyceniem. Sta−
jąc się czcicielami Boga w Najświętszym Sakra−

mencie, ujrzymy Jego chwa−
łę i zostaniemy nią przemie−
nieni, a także będziemy moc−
ni przekształcać świat i przy−
ciągać innych do Boga.

Towarzysząc Jezusowi
w Hostii w czwartki, obser−
wuj, jak Bóg cię prowadzi.
Każdy ma swoją drogę ad−
oracji. Nie bądź bierny.
Spróbuj przechodzić do ak−
tywnego patrzenia, słucha−
nia i zachwytu pełnego wia−
ry. Postaraj się łączyć ado−
rację Syna Bożego z mo−
dlitwą słowem. Bądź cier−
pliwy, gdy pozornie nic się
nie dzieje. Adoracja Boga
to nie tylko doznania. Cze−
kaj, Pan ci objawi, że
jest słodki, łagodny i pory−

wający. Nie dramatyzuj, kiedy pojawią się roz−
proszenia. Zanurz się w Bogu Żywym. Przebywa−
jąc tak blisko Niego, doświadczaj Jego radości.

„W rzeczywistości tylko przez adorację można
dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia
Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego
spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo
społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na
celu przełamanie barier nie tylko między Panem
a nami, ale także i przede wszystkim barier od−
gradzających nas od siebie nawzajem” — zazna−
czał Benedykt XVI w adhortacji o Eucharystii Sa−
cramentum caritatis w 2007 r. 

Na bocznym ołtarzu w naszym kościele jest
wyłożona księga adoracji. Przez cały tydzień moż−
na wpisywać w niej swoje imię, wyrażając w ten
sposób chęć oddawania czci Bogu o określo−
nej godzinie w każdy kolejny czwartek. W księ−
dze tej można zapisać też kilka zdań będących
wyrazem naszej miłości do ukrytego w Hostii
Jezusa.

Pomyśl, że czwartkowe adoracje Jezusa
w Najświętszym Sakramencie mogą być twoimi
najważniejszymi godzinami w tygodniu.

Ma³gorzata Fija³kowska

plakat adoracyjny — opracowanie ks. Zbigniew Welter MS
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8 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego ks. pro−
boszcz Wawrzyniec Skraba MS celebrował Mszę św.
w intencji wszystkich chorych i niepełnosprawnych z na−
szej parafii. Kapłani udzielili sakramentu chorych.

16 lutego rozpoczął się cykl katechez ewangeliza−
cyjnych dla młodzieży i dorosłych. Spotkania trwały przez
cały Wielki Post.

17 lutego w trzcianeckiej Bibliotece Publicznej im.
Kazimiery Iłłakowiczówny odbyła się prelekcja Bogdana
Ratajczaka Niemen w świecie Norwida. Było to ostatnie
spotkanie w ramach Dni Czesława Niemena w Trzcian−
ce. Przypominamy, że nasza parafia była partnerem or−
ganizacyjnym tego interesującego przedsięwzięcia kul−
turalnego.

W dniach 15–17 lutego odbyła się wizytacja gene−
ralna trzcianeckiej wspólnoty zakonnej księży misjona−
rzy saletynów, pełniących posługę duszpasterską w na−
szej parafii. W imieniu ks. Przełożonego Generalnego
Silvano Marisy MS wizytację przeprowadzili ks. Wika−
riusz Generalny Adilson Schio MS i ks. Asystent Gene−
ralny Efren Musngi MS, a rolę oficjalnego tłumacza pełnił
ks. Marian Ciunel MS.

W dniach 23 lutego–2 marca trwał w Trzciance XXXI
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego corocznym
organizatorem jest nasza Biblioteka Parafialna. Pośród
licznych wydarzeń kulturalnych najważniejszymi m.in.
były: wernisaż obrazu haftowanego w skali 1:1 na pod−
stawie dzieła Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem —
największego na świecie obrazu wyszywanego techniką
haftu krzyżykowego, oraz koncert Norwid w świecie Nie−
mena w wykonaniu duetu Per Aspera Ad Astra. Finałem
XXXI TKCh była wizyta gościa specjalnego — ks. bpa
Krzysztofa Zadarko, Biskupa Pomocniczego Diecezji
Koszalińsko−Kołobrzeskiej.

3 marca obchodziliśmy 283 Rocznicę Nadania Praw
Miejskich Trzciance. W naszym kościele ks. proboszcz
Wawrzyniec Skraba MS wraz z duszpasterzami parafii
celebrował uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich
mieszkańców miasta.

6 marca — w pierwszy czwartek Wielkiego Postu —
zainaugurowano w naszym kościele cotygodniową ado−
rację Najświętszego Sakramentu. Odbywa się ona
w każdy czwartek w godz. 15.00–18.00.

W dniach 8–19 marca w naszej parafii trwały reko−
lekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych
głosił ks. Piotr Żaba MS, przełożony okręgu szwajcar−
skiego Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Sa−
lette. Spotkania rekolekcyjne dla dzieci ze szkół podsta−
wowych prowadził ks. Piotr Stangricki MS, prefekt Ze−
społu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny
w Trzciance. Natomiast cykl ewangelizacyjny dla mło−

dzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygoto−
wał ks. Marcin Sitek MS wraz z młodzieżą z Olsztyna.

19 marca w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny, w naszym kościele o godz.
18.00 została odprawiona Msza św. w intencji wszyst−
kich mężczyzn parafii.

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Dzień Świętości
Życia. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się uro−
czyste ślubowanie dla każdego, kto zobowiązał się do
duchowej adopcji nieznanego poczętego dziecka, które
jest zagrożone zagładą.

1 kwietnia podczas uroczystej Mszy św. o godz.
16.00 ks. bp Paweł Cieślik udzielił w naszej parafii
sakramentu bierzmowania uczniom klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych. Módlmy się wszyscy w intencji tych
młodych ludzi, na których spłynęła moc Ducha Święte−
go, aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów.

2 kwietnia przeżywaliśmy 9 rocznicę powrotu do
Domu Ojca bł. Jana Pawła II. Trzcianeckie uroczystości
rozpoczęły się w naszym kościele uroczystą Mszą św.
o godz. 20.30, celebrowaną przez ks. Andrzeja Żołynia−
ka, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej,
wraz z duszpasterzami obu trzcianeckich parafii oraz
ks. ppłkem drem Eugeniuszem Łabiszem, pełniącym
funkcję administratora parafii pw. Wszystkich Świętych
w Białej. Bezpośrednio po Mszy św. udaliśmy się proce−
syjnie pod pomnik bł. Jana Pawła II, by podziękować
Bogu za pontyfikat naszego wielkiego Rodaka.

7 kwietnia w naszym kościele odbyła się konferen−
cja na temat zagrożeń duchowych. Prowadził ją pan Grze−
gorz Bacik, stały współpracownik Sekretariatu Ewange−
lizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci
Mniejszych w Polsce.

8 kwietnia zespół Fabryka Muzyki i Snu pod kierun−
kiem Małgorzaty Bratek−Gorzeńskiej, działający od kilku
lat przy Ognisku Muzycznym im. Kazimiery Rojewskiej
w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance, w ramach
koncertu pasyjnego wykonał przed publicznością zgro−
madzoną w oratorium Domu Parafialnego kilka daw−
nych pieśni wielkopostnych oraz dwie piosenki napisane
do wierszy Jana Lechonia.

11 kwietnia trzcianeckie Warsztaty Terapii Zajęcio−
wej Caritas wraz z Trzcianeckim Domem Kultury zapro−
siły wszystkich na II Jarmark Wielkanocny. W progra−
mie kiermaszu oprócz sprzedaży wyrobów warsztato−
wych o tematyce świątecznej znalazły się również kon−
certy, a także prezentacje i bazar produktów regional−
nych oraz świątecznych wyrobów spożywczych.

11 kwietnia wyszliśmy na ulice naszego miasta, by
w uroczystej Drodze Krzyżowej kroczyć za cierpiącym
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Jezusem, niosąc krzyż swojego życia. Nabożeństwo roz−
poczęło się w naszej parafii, a zakończyło w parafii Mat−
ki Bożej Saletyńskiej.

13 kwietnia w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej uro−
czystą procesją z palmami wielkanocnymi rozpoczęli−
śmy Wielki Tydzień, podczas którego celebrowaliśmy:

Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Mękę i Śmierć Zbawi−
ciela, by w Niedzielę Zmartwychwstania ogłosić światu
radość paschalną.

Piotr Syrotiak

zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS, ks. Damian Kramarz MS,

ks. Piotr Stangricki MS, serociak©

Dzieñ Chorego

Wizytacja generalna

283 Rocznica Nadania Praw Miejskich

Rekolekcje dla dzieci

Rekolekcje dla doros³ych

Rekolekcje dla m³odzie¿y

Bierzmowanie

Rocznica œmierci Jana Paw³a II

Konferencja

o zagrozeniach

duchowych

Koncert pasyjny

II Jarmark Wielkanocny

Droga Krzy¿owa ulicami miasta

Niedziela Palmowa
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Wspomnienie Alicji Jakubowskiej
Moi rodzice — mama Danuta i tato Włady−

sław Midorowie, byli u mnie z rodzinną wizytą
w Warszawie. Był to rok 1994. Z moją rodziną
wówczas mieszkałam w dzielnicy Bemowo. Tam
był nasz parafialny kościół. To tam, będąc na
mszy św., rodzice usłyszeli o pielgrzymce do Wa−
tykanu. Bardzo zapragnęli oboje pojechać do Ojca
Świętego. W listopadzie przypadała ich 40. rocz−
nica ślubu. Oboje zapragnęli zrobić sobie taki
właśnie wzajemny prezent. Pamiętam, jak wspo−
minali, że w dniu audiencji u papieża wybrali się
bardzo wcześnie na plac św. Piotra. Gdy Jan Paweł
II się do nich zbliżył, to powiedzieli mu o swoim
święcie. Ojciec Święty pobłogosławił ich na dalszą
drogę życia, uścisnął ich dłonie i życzył długiego
i pogodnego życia.

Dziś z wielką miłością spoglądam na to zdję−
cie. Jest mi ono naprawdę bardzo bliskie.

Wspomnienie Lidii i Janusza Mulów
Oboje jesteśmy przekonani, że w naszym ro−

dzinnym życiu spotkaliśmy Ojca Świętego pomi−
mo tego, że nigdy w Watykanie nie byliśmy,
a jednak duchowo ten fakt miał swoje miejsce.
Papież przyszedł do nas w modlitwie i błogosła−
wieństwie. Była to wielka niespodzianka — wspo−
mina Lidia — kiedy to moi siostrzeńcy Karol
i Krzysztof latem w 2000 roku, będąc klerykami,
pojechali na spotkanie z papieżem, a po powro−
cie obdarzyli nas tym wspaniałym prezentem.

Janusz dopowiada, że jest spokojny, bo wie−
rzy i ufa modlitwie, z jaką Następca Świętego
Piotra pochylił się nad jego rodziną, udzielając
błogosławieństwa. Oboje są przekonani, że dziś
spoczywa ono na nich  i synach oraz dalszej ro−
dzinie. Jesteśmy rodziną praktykującą zasady
chrześcijańskie. Tak trudno mówić, jak wiele
znaczy dla nas ten dar papieskiego błogosła−
wieństwa. Tak trudno opowiedzieć o duchowym
spotkaniu naszej rodziny z Janem Pawłem II. To
naprawdę jest bardzo osobiste, stanowi tajem−
nicę, którą zna tylko Bóg.

Spotkania ze œw. Janem Paw³em II
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Wspomnienie Jadwigi Witkowskiej
W latach 90. ubiegłego stulecia księża sale−

tyni z naszej parafii organizowali pielgrzymki do
Włoch do Jana Pawła II. Miałam okazję trzy razy
spotkać się w Rzymie z naszym papieżem. Oj−
ciec Święty podchodził do ustawionej do zdjęcia
grupy, witał się, pytał, skąd jesteśmy, błogosła−
wił, potem było wykonanie wspólnej fotografii
i Jan Paweł II przechodził dalej.

Dziś, gdy po latach wspominam te spotkania,
robi się cieplej na sercu i myślę, że miałam wyjąt−
kowe szczęście. Dotarło do mnie, że to święty,
taki jak np. św. Franciszek z Asyżu, Jan Maria
Vianney, ojciec Pio, św. Rita czy wielu innych. Znam
biografie tych świętych, byłam w miejscach,
w których żyli i pracowali, proszę ich o wstawien−
nictwo u Boga i otrzymuję wiele łask, ale zdałam
sobie sprawę, że Jana Pawła II widziałam napraw−
dę, przebywałam w jego obecności i teraz do nie−
go mogę się zwracać o pomoc. Myślę też, że po−
winniśmy być dumni, bo największy autorytet na
świecie — św. Karol Wojtyła, jest Polakiem. To
dla nas duma, ale też i odpowiedzialność, aby
jak najlepiej wypełniać w swoim życiu przesłanie
naszego rodaka „Nie bójmy się świętości”.

Wspomnienia zebra³a El¿bieta Panert-Mumot
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Cz³owiek to dziecko samego Boga
Z ks. Janem Kalniukiem MS,

pochodz¹cym z Trzcianki,

rozmawia ks. Damian Kramarz MS.

Trzcianka to rodzinne miasto Księdza. Jak zro−
dziło się Księdza powołanie do życia zakonnego
i kapłaństwa? Co sprawiło, że został Ksiądz mi−
sjonarzem saletynem?

Zrodzenie się mojego powołania kapłańskiego
i zakonnego to pewien proces, a nie jednorazowe
wydarzenie. Wszystko zaczęło się w parafii w Sie−
dlisku Czarnkowskim, gdzie przyjąłem sakrament
chrztu św. z rąk nieżyjącego już ks. proboszcza
Tadeusza Mebla i sakrament bierzmowania z rąk
ks. bpa Pawła Sochy. Przygotowując się do Pierw−
szej Komunii Świętej, spotkałem dwóch wspania−
łych księży diecezjalnych: ks. proboszcza Tadeusza
Moskala i ks. Kazimierza Zwierskiego, którzy do−
brocią zachwycili moje dziecięce serce i to im pierw−
szy raz w życiu powierzyłem tajemnicę mojego ro−
dzącego się powołania. Ciekawym wydarzeniem
prowadzącym do mojego kapłaństwa było też to,
że z okazji Pierwszej Komunii Świętej od tych wła−
śnie księży otrzymałem różaniec z wizerunkiem
Matki Bożej Saletyńskiej. Zaintrygowało mnie, dla−
czego Ona płacze. Kiedy uczęszczałem do piątej
klasy szkoły podstawowej, przeprowadziłem się
z rodzicami do Trzcianki, gdzie trafiłem do parafii
obsługiwanej przez Księży Saletynów. Przez pierw−
sze cztery lata religii uczył mnie ks. Zbigniew We−
lter MS, wiele razy mówił on o Matce Bożej z La
Salette, której postać bardzo mnie intrygowała.

Kiedy po skończeniu szkoły podstawowej posze−
dłem do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Tech−
nikum Samochodowym w Trzciance, w pierwszej
klasie na warsztatach szkolnych spotkałem się ze
śp. Panem instruktorem Bronisławem Kawczyń−
skim, który we mnie —  chłopaku z pierwszej kla−
sy szkoły średniej, zobaczył przyszłego kapłana. Po−
szedł do księdza proboszcza i powiedział, że Ja−
siem Kalniukiem trzeba się zająć, a ksiądz pro−

boszcz jako znany duszpasterz powołań zarzucił
ewangeliczne sieci i dalej poszło już wszystko zgod−
nie z powiewem Ducha Świętego.

Na drodze mojego powołania też dużymi zgło−
skami zapisał się ks. Antoni Ciuła, kapłan o gołę−
bim sercu, wielkiej dobroci i wiary.

Największą jednak rolę w rodzeniu się w moim
sercu powołania kapłańskiego odegrała moja
mama, która pierwsza uczyła mnie nabożeństwa
do Matki Bożej i szacunku do kapłaństwa.

Po święceniach posługiwał Ksiądz w parafii
w Rzeszowie, był Ksiądz rektorem naszego semi−
narium w Krakowie, teraz jest Ksiądz wykładowcą
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Kra−
kowie. Jak Ksiądz odnajdywał się w tak różnorod−
nej posłudze?

Zawsze z pomocą Bożą i Maryi udawało się te
zadania wypełniać. Czuję też, że za tym stoi modli−
twa wielu ludzi, też tych z Trzcianki, za co, udziela−
jąc tego wywiadu, pragnę podziękować. Wiele uzdol−
nień i talentów pochodzi od Boga. On obdarzył mnie
łaską powołania i On daje mi siły, zdolności i moż−
liwość posługi kapłańskiej, a ja Go nieustannie
proszę, aby mnie wspierał, dzięki czemu mogę
dawać ludziom to, czego On ode mnie oczekuje.

W kwietniu byliśmy świadkami kanonizacji pa−
pieża rodaka. Pierwsze lata Księdza kapłaństwa
przypadły na czas pontyfikatu św. Jana Pawła II.
Co zmieniło się w Kościele, gdy Polak został wy−
brany Namiestnikiem Chrystusa?
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Pontyfikat św. Jana Pawła II to czas szczególne−
go powiewu Ducha Świętego, kiedy to zmienił się
Kościół, świat, człowiek, zmieniła się też perspek−
tywa kapłaństwa i życia zakonnego, również Pol−
ska. On w błaganiu skierowanym do Boga zawo−
łał: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch
Twój, o Panie, i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
I stało się. Nikt tych zmian nie potrafił zatrzymać,
nawet wielkie i przeciwne Kościołowi systemy poli−
tyczne. Tak wielka jest moc świętości człowieka
zatopionej w świętości Boga, której w osobie Ojca
Świętego Bóg dał mi łaskę doświadczyć. Już za
jego życia czuło się, że on jest święty.

W tym roku obchodzi Ksiądz 31. rocznicę świę−
ceń kapłańskich. Jak dziś Ksiądz patrzy na swoją
posługę?

Moją posługę duszpasterską widzę jako wspa−
niałą, życiową przygodę z Chrystusem i Maryją
w służbie Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Zdając
sobie sprawę ze służebnego charakteru kapłań−
stwa, zawsze staram się usłużyć każdemu czło−
wiekowi, oczywiście na miarę moich ludzkich moż−
liwości. Dlatego nie obce w mojej posłudze, w cza−
sie tych 31 lat było głoszenie rekolekcji dla kapła−
nów i sióstr zakonnych, rekolekcji parafialnych, po−
sługiwanie w parafii w Polsce i pięć lat pracy misjo−
narskiej w innych krajach Europy i poza nią, formo−
wanie kleryków i braci zakonnych w seminarium,
a także 20−letnia posługa wolontariacka w więzie−
niu, gdzie można pomóc ludziom, którzy pogubili
się w życiu, nieraz bardzo zaniedbanym moralnie.
Na przestrzeni tych 31 lat Bóg wielokrotnie uczył
mnie pokory wobec kogoś drugiego. Człowiek to
przecież dziecko samego Boga i dzisiaj coraz moc−
niej to czuję i rozumiem, że nie da się kochać Boga,
którego fizycznie się nie widzi, nie kochając czło−
wieka, którego się widzi.

Wyjechał Ksiądz z Trzcianki wiele lat temu. Wra−
ca Ksiądz tutaj co jakiś czas. Jak w oczach Księ−
dza zmieniły się miasto i parafia?

Ciągnie mnie do Trzcianki instynkt pochodzenia
z tego miasta, jak przysłowiowego wilka do lasu.
To moje ukochane, rodzinne miasto. Trzcianka
w czasie 31 lat od mojego wyjazdu bardzo wypięk−
niała i rozbudowała się. Za pięknem dzisiejszej
Trzcianki stoją wysiłek i starania wielu ludzi, za co
trzeba ich cenić i być im wdzięcznym. Cieszę się,
że za urokiem Trzcianki kryją się też starania księ−

ży misjonarzy saletynów, moich współbraci. Prze−
cież trzcianecki kościół, nowa plebania, wyremon−
towane i zagospodarowane budynki parafialne,
i wspaniale wyeksponowane całe otoczenie świą−
tyni cudownie wpisują się w krajobraz mojego ro−
dzinnego miasta.

Trzcianka zmieniła się też pod względem dusz−
pasterskim. Powstała nowa parafia pw. Matki Bożej
Saletyńskiej, obsługiwana przez księży diecezjal−
nych, co daje ubogacenie w formie nowego, inne−
go charyzmatu, odmiennego od posługi zakonnej.
Im staję się starszy, tym bardziej cenię to moje
rodzinne miasto, bo przecież tu wszystko się za−
częło i tu została najmłodsza część mojego kapłań−
skiego, zakonnego i saletyńskiego serca.

Dziękuję Księże Damianie za to, że mogłem tego
wywiadu udzielić, w którym oczywiście nie wszyst−
ko, co serce czuje, dało się powiedzieć. Wszyst−
kich Mieszkańców mojej ukochanej, rodzinnej
Trzcianki, a szczególnie Parafian parafii pw. św.
Jana Chrzciciela, prowadzonej przez moich współ−
braci księży misjonarzy saletynów, serdecznie po−
zdrawiam i obiecuję moją kapłańską modlitwę.

 Szczęść Boże!
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Spotkaæ Jezusa
W związku z tematem roku

duszpasterskiego Wierzę w
Syna Bożego prefekt Zespo−
łu Szkół Katolickich w Trzcian−
ce ks. Piotr Stangricki MS za−
proponował dzieciom szkół
podstawowych rekolekcje
wielkopostne pod hasłem
Gdzie i jak spotkać Jezusa.
Cykl ewangelizacyjny odbywał
się w dniach 10–12 marca
2014 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

W pierwszym dniu rozważań rekolekcyjnych zasta−
nowiliśmy się nad fenomenem spotkania Boga
w Słowie. Uczniowie poznali opowiadanie Brunona Fer−
rero Głos muszli. Przed naszymi oczami stanęli trzej
synowie króla, których zadaniem było zdobycie zielo−
nego szmaragdu. Mieli oni do wyboru miecz, sakiew−
kę i muszlę. Walenty i Felek wybrali dwa pierwsze
spośród zaproponowanych przedmiotów, mając na
uwadze siłę i bogactwo. Janek zaś chwycił za muszlę
dającą możliwość wsłuchiwania się w głos ojca. Ostatni
z synów cierpliwie wędrował i co pewien czas korzystał
ze wskazówek wydobywających się z muszli. One go
uratowały, zawierały w sobie mądre słowa rodzica.

Historia nawiązywała do głosu Boga ukrytego
w Słowie Bożym. Podsumowaniem refleksji była Ewan−
gelia o siewcy i pantomima w wykonaniu uczniów
Katolickiej Szkoły Podstawowej. W przedstawieniu
zaakcentowano pytanie: „Dlaczego nie słyszymy gło−
su Boga?”. Pojawiły się odpowiedzi: albo serce jest
twarde jak droga, albo — płytkie jak skały, albo —
pochłonięte światem jak ciernie. W symbolicznym
geście dzieci otrzymały orzechy będące wyrazem tego,
że spotkanie z Jezusem w Słowie może spotkać się

z pewnymi trudnościami — podobnie jak orzech jest
trudny do zgryzienia.

W drugim dniu uczestnicy rekolekcji zastanawiali
się, czy można spotkać Jezusa w znakach. Zaakcen−
towano więc krzyż jako symbol Miłości i Ofiary Jezusa
Chrystusa. Doskonałym tego obrazem była Ewange−
lia św. Łukasza. W niej bowiem jest mowa o ukrzyżo−
waniu i śmierci Zbawiciela. Metaforycznie przedsta−
wiony parasol przywoływał na myśl oddzielenie czło−
wieka od łaski Boga. Sznur i więzy ukazywały akt
zerwania relacji ze Stwórcą. Jednak pojednanie spra−
wiało, że zranienia przeżywane w obecności przeba−
czającego Boga można było uleczyć, a więc sprawić,
żeby odległość między osobami trzymającymi sznu−
rek odpowiednio skracała się na skutek ciągłego jego
urywania. Następnie dzieci przyjrzały się plecakowi,
do którego zostały włożone cegły oznaczające siedem
grzechów głównych. Podsumowaniem drugiego dnia
nauk rekolekcyjnych była droga krzyżowa w wykona−
niu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

Ostatnim dniem wielkopostnego skupienia była
środa. Rozważaliśmy, co to znaczy, że Jezusa można
spotkać we wspólnocie. Tym razem pojawiły się scen−
ki w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Dzieci zobaczyły, że gałązki oznaczają skupionych przy
sobie ludzi. Jeśli mamy tylko jedną taką gałązkę, łatwo
można ją zniszczyć. Kiedy natomiast zbierzemy pęczek
gałązek i będziemy próbować je złamać, to się okaże,
że nie da się tego zrobić. Przekonaliśmy się, że wspól−
nota daje siłę. Życie wspólnotowe rozwija się w rodzi−
nie, społeczności szkolnej czy klasowej oraz Kościele.
Na zakończenie refleksji rekolekcyjnych uczniowie do−
stali kawałki materiału z pieczątką parafialną na znak
przynależności do wspólnoty parafialnej.

Ufamy, że przeżyte rozważania u progu Wielkiego
Postu posłużą młodym ludziom do zacieśnienia rela−
cji z Bogiem−Człowiekiem.

Krzysztof Felsmann
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Z czym większość młodych ludzi kojarzy sobie
szkolne rekolekcje wielkopostne? Pewnie młodzież
łączy je z tym, że w tym czasie będzie luz w szkole,
bo lekcje potrwają tylko do południa, a potem pój−
dzie się do kościoła… albo nie pójdzie. Czy spotyka−
jąc się z takim nastawieniem młodzieży, można zdzia−
łać coś pozytywnego?

W dniach 9–11 marca 2014 r. w naszej parafii
odbyły się rekolekcje wielkopostne dla gimnazjali−
stów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauki
rekolekcyjne pod hasłem Wybierajcie więc życie wy−
głosił ks. Marcin Sitek MS, który kilka lat temu po−
sługiwał w Trzciance. Wspierało go czworo anima−
torów świeckich — młodych ludzi ze wspólnoty oa−
zowej w Olsztynie, gdzie obecnie pracuje przybyły do
nas kapłan.

W pierwszym dniu rozważań duży nacisk położo−
ny został no słowo teraz. Nie musimy czekać na
Boga, na lepsze czasy, do momentu, aż wszystko
się poukłada. Bóg nie czeka, aż będziemy idealni.
Nasze nawrócenie ma się dokonać teraz, nasza
wiara ma dziać się dzisiaj. Nie możemy tej decyzji
odwlekać w nieskończoność, czekać na spełnienie
jakichś warunków. Może nie starczyć nam czasu.
Nawrócenie możemy zapoczątkować w tej chwili,
nasza relacja z Bogiem, nasza droga do Niego —
może się zacząć właśnie teraz.

Drugi dzień rekolekcji jest zawsze momentem,
podczas którego mierzymy się z tematem grzechu
i sakramentu pokuty. Jeszcze raz, na nowo, próbu−
jemy uzmysłowić sobie konsekwencje i znaczenie
zła w życiu każdego z nas. Chociaż jest to zadanie
trudne i często nieprzyjemne, to jednak przynosi wy−
zwolenie, pokój, który daje nam Chrystus ukrzyżo−
wany i zmartwychwstały. Młodzież uczestnicząca

w rekolekcjach stanęła przed pytaniami: Jak ja trak−
tuję Jezusa w swoim życiu? Czy biorę Go na poważ−
nie? Czy też popadam w religijną hipokryzję, stawia−
jąc Jezusowi granice dostępu do mojego życia? Opcje
są tylko dwie — wszystko albo nic. Półśrodki nie
wchodzą w grę. Życie lub śmierć.

W trzecim dniu rekolekcyjnym do naszej parafii na
zaproszenie ks. Marcina Sitka MS przyjechało dwóch
członków Wspólnoty Cenacolo Polska. Podzielili się
oni z nami swoim świadectwem wiary, swoim życiem
— historią upadku, pełną uzależnień i cierpień,
w której pojawił się Jezus Chrystus, Pan obdarzający
łaską wolności i nawrócenia. Ich słowa były dla mło−
dych przestrogą, a jednocześnie niosły nadzieję, Dobrą
Nowinę, podnoszącą na duchu w codziennych zma−
ganiach z własnymi problemami. Centralnym punk−
tem ostatniego dnia rekolekcji była Msza św. spra−
wowana w intencji młodzieży z naszej parafii.

Tegoroczne rekolekcje nie ograniczały się tylko
do nauk podawanych w ciągu dnia. Każdego wie−
czora dodatkowo spotykaliśmy się na wspólnej
modlitwie w oratorium, pogłębiając i przeżywając tre−
ści, które poruszaliśmy wcześniej. Te spotkania przy−
ciągnęły wielu młodych, którzy do tej pory nie uczest−
niczyli czynnie w życiu Kościoła, nie podchodzili do
chrześcijaństwa na poważnie.

Ten pierwszy krok, pierwsze nawrócenia, ciągle
przynoszą owoce. Część osób kontynuuje swoją dro−
gę w parafialnej wspólnocie młodzieżowej Ruchu
Światło−Życie. Rekolekcje się skończyły, ale ich skutki
możemy obserwować tak naprawdę dopiero teraz.
I są to skutki pozytywne. Wielu młodych wybrało życie,
życie z Chrystusem, jedyne prawdziwe.

Szymon Lipiñski
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Nazwa kaplica, ka−
pliczka jest bardzo sta−
ra, sięga pierwszych
wieków chrześcijań−
stwa. Wywodzi się z ła−
cińskiego cappa, ozna−
czającego płaszcz, al−
bowiem związek ma
właśnie z płaszczem
św. Marcina z Tours,
biskupa. Ubranie to
noszone przez królów

francuskich jako ochrona podczas wypraw wojen−
nych, przechowywane było w specjalnym, małym
pomieszczeniu zwanym capella. Opiekunów tej
kaplicy nazywano kapelanami. Opierając się na
tym wzorze, z czasem zaczęły powstawać niewiel−
kie świątynki zwane kaplicami, które z czasem
przeobrażały się w kościoły.

Kapliczki przydrożne są elementem krajobra−
zu naszego kraju od bardzo dawna. Jednak szcze−
gólny dla nich czas rozpoczął się w wieku XVII.
Mogłoby się wydawać, że Polska jest miejscem,
gdzie tego rodzaju forma pobożności ma swoje
źródło. Tadeusz Seweryn pisał w swej książce
Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce tak:  „(...)
Żaden z narodów nie stworzył w tej dziedzinie nic
piękniejszego, co by rozmaitością i urodą har−
monizowało lepiej z otaczającą przyrodą. Te wzno−
szone przy drogach, w polach i na bezludziu arcy−
dzieła sztuki ludowej sprzęgły się z charakterem
wsi polskiej nierozerwalnie.” Prawdą jest, że ka−
pliczki i przydrożne krzyże stały się nieodłącznym
elementem polskiego krajobrazu.

Kapliczki w początkowej fazie miały formę drew−
nianego słupka, na szczycie którego stawiano drew−
nianą szafkę, a w niej figurę Jezusa frasobliwego,
a później Matki Bożej czy świętych. Często poja−
wiały się one też na przydrożnych drzewach. Był to
z reguły symbol przywiązania wiernych do świętych
osób, ale również sposób na zjednanie sobie opieki
Pana Jezusa, Matki Bożej lub świętego dla domu,
gospodarstwa, wioski, okolicy. W miarę jak wzra−
stała zamożność gospodarzy, mieszkańców wio−
sek, zaczęły pojawiać się kapliczki murowane. Trze−
ba pamiętać o tym, że z każdym krzyżem, z każdą
kapliczką wiąże się historia czyjegoś życia, pamięć
związana z jakimś wydarzeniem i miejscem.

Kapliczki
jako przejaw kultu

religijnego ludu

Kapliczki
jako przejaw kultu

religijnego ludu

Kapliczka œw. Nepomucena
w Niekursku

Nadrzewna kapliczka na polnej
drodze ko³o Biernatowa
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Podkreślmy, że ta
forma kultu i poboż−
ności występująca
na naszych terenach
jest związana głów−
nie z Kościołem ka−
tolickim. Reforma−
cja odrzuciła kult
świętych, ogranicza−
jąc też miejsca kul−
tu do samych koś−
ciołów, w związku
z czym tylko katolic−
cy artyści ludowi mogli pozwolić sobie na twór−
czość w takiej postaci. Kapliczki są zatem jed−
nym z przejawów różnic pomiędzy krajami kato−
lickimi a protestanckimi.

Również nasza trzcianecka ziemia jest boga−
ta w przeróżne kapliczki, zarówno wiekowe, jak
i współczesne. Przykładem niech będzie choćby
murowana kapliczka z 1811 r. tzw. Boża Męka,
zlokalizowana  u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Ogro−
dowej, obok budynku Nadleśnictwa Trzcianki.
Została ona postawiona na cześć przemarszu
wojsk Napoleona. Będzie ona tematem jedne−
go z kolejnych artykułów.

Piotr Starosta
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Kapliczka w Nowej Wsi

Kapliczka w Nowej Wsi

Kapliczka w Teresinie

Kapliczka w Rychliku
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Duch Œwiêty.
Trzecia Osoba Boska

W dniu Pięćdziesiątnicy będącej zwieńczeniem
okresu wielkanocnego Kościół ponownie przeży−
wa uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Ma−
ryję i apostołów zgromadzonych na modlitwie
w Wieczerniku. Ten dar uzdalnia ich do wyznawa−
nia wiary oraz do oddania za nią swojego życia.
Jest to pierwszy dzień istnienia
wspólnoty wiernych, choć niektó−
rzy ojcowie Kościoła upatrują jej po−
czątek w momencie przebicia boku
Chrystusa, z którego wypłynęła
krew i woda. To Duch Święty spra−
wia, że chrześcijanie rozprzestrze−
niają się „aż po krańce ziemi”.

Kim jest zatem Duch Święty?
W Credo wyznajemy: „Wierzę w
Ducha Świętego, Pana i Ożywicie−
la”. Tak więc pierwszą prawdą jest
ta, że jest Bogiem, tak jak są nimi
Ojciec i Syn Boży.

Duch Święty jest wielkim da−
rem Chrystusa Zmartwychwstałe−
go, otwierającym nas na wiarę w Jezusa i pro−
wadzącym do komunii z Bogiem. Trzecia Osoba
Boska jest niewyczerpanym źródłem życia Boże−
go w nas, stanowi „wodę żywą”, dzięki czemu
możemy być prowadzeni przez Boga. To właśnie
On uczy nas przeżywania naszego istnienia tak,
jak przeżywał je Chrystus, oraz pomaga nam
w modlitwie. Innym działaniem Ducha Świętego
jest udzielanie wierzącym darów duchowych, aby
ciało Mesjasza, jakim jest Kościół, lepiej funk−
cjonowało (1 Kor 12). Trzecia Osoba Boska jest
również tym, który rodzi w naszym życiu dobre
owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opa−
nowanie.

To Duch Święty zaspokaja pragnienia naszego
serca, ponieważ mówi nam, że jesteśmy kochani
przez Boga jako Jego dzieci i że możemy miłować
Pana, widząc siebie takimi.

Jan Paweł II modlił się do Ducha Świętego
o dary konieczne do wypełnienia swojego powoła−

nia. Zapewne bardzo często odmawiał właśnie tę
modlitwę:

Duchu Œwiêty, proszê Ciê
o dar m¹droœci do lepszego poznawania Ciebie

i Twoich doskona³oœci Bo¿ych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic

wiary œwiêtej,
o dar umiejêtnoœci, abym w ¿yciu kierowa³ siê zasadami

tej¿e wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szuka³ rady

i u Ciebie j¹ zawsze znajdowa³,
o dar mêstwa, aby ¿adna bojaŸñ ani

wzglêdy ziemskie nie mog³y mnie od Cie-
bie oderwaæ,

o dar pobo¿noœci, abym zawsze s³u-
¿y³ Twojemu Majestatowi z synowsk¹
mi³oœci¹,

o dar BojaŸni Bo¿ej, aby ¿adna bo-
jaŸñ ani wzglêdy ziemskie nie mog³y
mnie od Ciebie oderwaæ.

W 1979 r. w czasie pierwszej
pielgrzymki do Polski przed war−
szawskim kościołem św. Anny
odbyło się spotkanie papieża
z młodzieżą. Powiedział wtedy:
„Przyjmijcie ode mnie tę modli−

twę, której nauczył mnie mój ojciec — i pozo−
stańcie jej wierni”.

Dziewięć lat później Jan Paweł II opowiedział
o tej modlitwie André Frossardowi: „W wieku 10,
12 lat byłem ministrantem, ale muszę przyznać,
że niezbyt gorliwym. Mój ojciec spostrzegłszy moje
niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie
jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dość
do Ducha Świętego. I pokazał mi jakąś modlitwę.
Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja ducho−
wa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mo−
głem wyciągnąć w następstwie lektur czy naucza−
nia, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem
do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.

Ale czy my naprawdę kochamy prawdziwie Boga
i innych jak Jezus? Czy dajemy się prowadzić Ducho−
wi Świętemu? Czy pozwalamy, aby przemawiał On
do naszego serca słowami: „Bóg Cię kocha”?

Aleksandra Mleczek

Duch Święty — rysunek: Małgorzata Fijałkowska
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Jaki jesteœ, rodzicu bierzmowanego?
Sama etymologia nazwy

bierzmowanie, oprócz łaciń−
skiego źródłosłowu confirmo
(umacniam), jest skojarzona
ze staropolskimi wyrazami
bierwiono, bierzwiono, bierzw−
no lub bierzmo, co w archa−
icznym języku oznaczało bel−
kę podtrzymującą drewniany
pułap domu czy strop. Bierz−
mowanie oznacza więc podtrzymywanie, umacnia−
nie wiary. Istotą tego sakramentu jest przekazanie
Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnie−
nie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Bierzmo−
wanie jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem, włą−
cza wierzącego w misję ewangelizacyjną Kościoła.
Ma też biblijne podstawy we fragmentach Dziejów
Apostolskich (Dz 8, 17; Dz 9,17 oraz Dz 19,6).

Zaledwie trzy razy w życiu człowieka używa się
krzyżma, którym zostaje on  namaszczony, tj.
w czasie chrztu św., bierzmowania oraz przyjęcia sa−
kramentu kapłaństwa. Namaszczenie krzyżmem —
poświęconą mieszaniną oliwy z oliwek i balsamu,
oznacza uzdrowienie, jest znakiem obfitości i rado−
ści. Utwierdza chrzest i potęguje łaskę chrzcielną.
Taka jest teoria. A jak w praktyce wygląda przygoto−
wywanie się i przyjęcie owego znaku?

Dlaczego młodzi ludzie
przygotowujący się do przyję−
cia sakramentu bierzmowa−
nia traktują go jako rodzinną
tradycję bez przeniesienia cię−
żaru na pogłębienie swojej
duchowości, a samo dojście
do niego jako przykry obowią−
zek? Wierzący rodzice niejed−
nokrotnie sądzą, iż przesadą
są wielomiesięczne kateche−
zy prowadzone przez księży
i świeckie osoby posługują−
ce w formacji duchowej kan−
dydatów do bierzmowania.
A kto jest pierwszym i najsku−
teczniejszym katechetą? Jest
nim rodzic — ten sam, który

przynosi swoje nowo narodzo−
ne dziecko przed ołtarz i przy−
rzeka wychowanie go w wie−
rze katolickiej. Jednakże
w trakcie życia w większości
przypadków to zobowiązanie
gdzieś bezpowrotnie umyka,
a praktyka religijna ogranicza
się często do wizyty w kościele
z koszyczkiem napełnionym

pisankami, by „poczuć się częścią czegoś w stylu
wspólnoty” (cytat za anonimowym respondentem
wydania Wiadomości TVP z dnia 19 kwietnia br.)
czy też nonszalanckiego „jestem wierzący, ale nie
praktykujący”. Nie łudźmy się więc, że jeśli sami
nie uczestniczymy w życiu Kościoła, to nasze dzieci
pod naszym naciskiem będą to robiły z przekona−
niem serca. Jeśli są wychowane do posłuszeństwa
— owszem, dla świętego (sic!) spokoju, będą bra−
ły udział w niedzielnej mszy św., choć pewnie tylko
do czasu, gdy same zaczną o sobie decydować.
Zabraknie im bowiem samodzielności w podejmo−
waniu kluczowych decyzji co do życia wiary.

W ilu domach tematem codziennych rozmów jest
wiara, życie duchowe? Ilu z nas, rodziców, potrafi
zaświadczyć o tym, że Jezus jest naszym Panem?
W końcu: ilu z nas żyje zgodnie z zasadami Ewan−

gelii? Bo nie wystarczy nawet
sama deklaracja wiary, jeśli
nasze życie nie jest podpo−
rządkowane ewangelicznym
wartościom.

Rodzicu, chcesz być au−
tentycznym świadkiem wia−
ry dla swojego dziecka? Cho−
dzisz do kościoła, wsłuchu−
jesz się w Słowo Boże —
ćwicz się w dążeniu do świę−
tości: szanuj innych ludzi,
dbaj o relacje, pielęgnuj sa−
krament małżeństwa, bądź
uczciwy, dbaj o czystość ser−
ca, języka i czynów. Prostszej
drogi nie ma.

Marzena Felsmann
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Jest taki deser, bez któ−
rego tysiące ludzi nie wyobra−
ża sobie spędzenia wakacji.
Mamy tu na myśli przepysz−
ne lody. Alternatywą dla tra−
dycyjnie przyrządzonej słod−
kiej, zamrożonej masy przy−
gotowanej m.in. z mleka,
cukru, jaj i owoców są wła−
snoręcznie sporządzone lody
w warunkach domowych.
Przygotowując je sami, decy−
dujemy o tym, co się w nich
znajdzie, możemy korzystać z różnych substancji sło−
dzących, a przede wszystkim mamy pewność, że są
świeże. Dodatkowo serwujemy sobie i naszym naj−
bliższym kapitalną zabawę i wzbogacamy swoje umie−
jętności kulinarne.

Aby zamrozić naszą masę lodową, warto zaopa−
trzyć się w maszynkę do kręcenia lodów. Niektóre
roboty kuchenne posiadają specjalne przystawki do
lodów. Jeśli nie mamy możliwości skorzystania
z nich, wystarczy podczas mrożenia lodów kilka−
krotnie wyciągnąć je z zamrażarki podczas chłodze−
nia (w godzinnych odstępach), aby mikserem roz−
bić kryształki. Nasze lody zyskają wtedy kremową
konsystencję. Zasadniczo wykonanie składa się
z dwóch etapów — przygotowania płynnej mieszan−
ki i procesu zamrożenia. Zwykle po ukręceniu masy
w maszynie trzeba jeszcze chwilę lody potrzymać
w zamrażarce. Musimy też pamiętać, że po wyjęciu
są twardsze niż kupne, więc trzeba je wyjąć kilka−

naście minut przed podawa−
niem.

Przedstawiam dobry prze−
pis na lody karmelowe. Do
przygotowania 1 litra lodów
potrzebujemy:

· 200 g cukru,

· 500 ml pełnego mleka,

· od 1/4 do 1/2 łyżeczki
soli morskiej,

· 250 ml śmietany kre−
mówki 36%,

· 5 dużych żółtek,

· pół łyżeczki ekstraktu z wanilii.
Na początku przygotowujemy karmel, podgrze−

wając cukier w garnku na małym ogniu, aż do cał−
kowitego rozpuszczenia i uzyskania ciemnego bursz−
tynowego koloru. Po zdjęciu go z palnika natych−
miast dodajemy mleko, energicznie mieszając.
Następnie, dodając sól, podgrzewamy mieszankę,
aż karmel się całkowicie rozpuści. W misce ubija−
my żółtka i, ciągle mieszając, dodajemy ciepłe, kar−
melowe mleko. Połączone składniki jeszcze raz prze−
lewamy do garnka i podgrzewamy na małym ogniu,
aż masa zgęstnieje. Nie możemy dopuścić do zago−
towania, ponieważ mieszanka się zważy. Potem
łączymy ją ze słodką śmietanką, dodajemy wanilię
i ewentualnie odrobinę cukru dla smaku. Całość
mocno schładzamy, a następnie zamrażamy, korzy−
stając z maszynki albo miksując masę co godzinę.

Smacznego!
ks. Piotr Stangricki MS

Lody karmelowe


