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Wizytacja biskupia BISKUP W SZKOLE
Dzieje Apostolskie opowiadają o początkach

Kościoła. Gdy apostołowie po wniebowstąpieniu
Chrystusa rozeszli się najpierw po Ziemi Świętej,
a następnie po krainach pogańskich, zaczęli two−
rzyć gminy chrześcijańskie. Pozostawiali tam
uczniów, którzy tworzyli wspólnoty, spotykali się na
„łamaniu chleba”, pomagali sobie wzajemnie, sta−
jąc się źródłem po−
dziwu dla pogan, co
wyrażało się w sło−
wach: „Patrzcie, jak
oni się miłują”. Pro−
wadzeni przez Du−
cha Świętego, pod−
trzymywali nieustan−
nie kontakt z założo−
nymi przez siebie
wspólnotami po−
przez listy apostol−
skie, wysyłanie swo−
ich przedstawicieli,
co pewien czas powracając do nich osobiście,
by wesprzeć braci w wierze.

Dzisiaj, gdy następcami apostołów są biskupi,
także i oni przybywają do swoich wspólnot. Należy
bowiem pamiętać o tym, że biskup, który odwiedza
parafię, nie jest gościem, lecz gospodarzem Kościoła
parafialnego, czyli wspólnoty chrześcijańskiej. To on
ustanawia proboszczami kapłanów diecezjalnych
i zatwierdza proboszczów zakonnych, których z kolei
przedstawiają mu ich przełożeni zakonni.

Ponieważ diecezje są podzielone na wiele para−
fii, biskup nie jest w stanie przebywać w nich przez
cały czas. Proboszczowie na co dzień są jego przed−
stawicielami, lecz przynajmniej raz na 5 lat odbywa
się specjalne spotkanie biskupa ordynariusza ze
swoimi diecezjanami w poszczególnych parafiach,
zwane wizytacją biskupią, kanoniczą lub pasterską.
Stanowi ona czynność apostolską, dar łaski i prze−
jaw działania Ducha Świętego, jak w czasach apo−
stołów. W wyjątkowych okolicznościach wizytacja
może być odwołana lub odbywać się przez wysłan−
nika biskupa. Także biskup diecezji co 5 lat musi
zdawać relację papieżowi z opieki nad powierzoną
sobie owczarnią.

Zanim biskup osobiście przeprowadzi wizytację,
wysyła swoich wizytatorów, którzy bezpośrednio i szcze−
gółowo zapoznają się ze stanem parafii. Zapoznają
się oni z różnymi aspektami życia parafii: poznają
księgi parafialne dotyczące udzielanych sakramen−
tów, pogrzebów, stan budynków kościelnych, kaplic,
cmentarza, potrzeby parafii i parafian, poziom naucza−
nia religii, formy pracy duszpasterskiej z dziećmi, mło−
dzieżą i dorosłymi oraz wiele innych dziedzin życia reli−
gijnego, moralnego i administracyjnego. Troską bi−

skupa jest bowiem
zarówno dbałość
o stan duchowy, jak
i materialny życia
mieszkańców para−
fii. Dlatego wizytato−
rzy spotykają się m.
in. z młodzieżą przy−
gotowującą się do
bierzmowania, roz−
mawiają z kateche−
tami, pracownikami
parafii, osobami od−
powiedzialnymi za

działalność Caritasu, przedstawicielami wspólnot
i grup parafialnych czy rady parafialnej.

Nasza parafię odwiedził JE ks. biskup Paweł
Cieślik. W Niedzielę 22 marca 2015 r. miało miej−
sce osobiste spotkanie księdza biskupa z przed−
stawicielami wspólnot i grup parafialnych. W po−
niedziałek odbyło się spotkanie z reprezentantami
władz samorządowych, ponieważ wspólnota para−
fialna funkcjonuje również w ramach tych struktur.
Parafianie angażują się w życie społeczności lokal−
nej. Najważniejszym zaś wydarzeniem tego dnia
była uroczysta Msza św., podczas której liczna gru−
pa młodzieży przyjęła z rąk księdza biskupa sakra−
ment bierzmowania. Młodzi ludzie w sposób świa−
domy przyjęli na siebie dawanie świadectwa wiary,
włączyli się w życie Kościoła parafialnego. Oby Duch
Święty umacniał ich w tym nieustannie.

Wizytacja biskupia wskazuje na to, że biskup
jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła
diecezjalnego z Kościołem powszechnym. A prze−
cież właśnie o jedność swoich uczniów nasz Pan,
Jezus Chrystus, usilnie modlił się do Ojca podczas
Ostatniej Wieczerzy.

Piotr Starosta
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W parafii pw.
św. Jana Chrzci−
ciela w dniach
22–23 marca
2015 r. odby−
wała się wizyta−
cja kanoniczna.
Do Trzcianki
przybył bp Pa−

weł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko−kołobrze−
ski. W ramach odwiedzin apostolskich w dniu 23
marca 2015 r. duchowny zatrzymał się w Zespo−
le Szkół Katolickich. Jak wiemy, miejscowa szko−
ła katolicka zrodziła się jako oddolna inicjatywa
ludzi świeckich mających silne pragnienie, aby ich
dzieci w 17−tysięcznym mieście miały możliwość
otrzymania starannego wykształcenia skoncentro−
wanego w duchu nauki chrześcijańskiej. Oprócz
więc codziennego realizowania podstawy progra−
mowej podczas poszczególnych lekcji uczniowie
wraz z kadrą pedagogiczną dodatkowo skupiają
swoją uwagę na wartościach ewangelicznych. Do−
dajmy, że wizytacja pasterska prowadzona przez
kurię diecezjalną ześrodkowuje się na wszystkich
dziedzinach życia religijnego, moralnego, apostol−
skiego i administracyjno−gospodarczego Kościo−
ła parafialnego. Wyznaczony biskup ma obowią−
zek sprawozdawczy przekazywania do Watykanu
co pięć lat wyników przeprowadzonych przez sie−
bie obserwacji duszpasterskich. Szkoła katolic−
ka stanowi istotną część życia parafialnego, a więc
jest ważnym czynnikiem pobudzającym Kościół.

Na samym początku bp Paweł Cieślik nawiązał
do niedawno pokazywanych zajęć muzyki w Telewi−
zji Trwam. Pamiętamy, że w dniu 20 stycznia został
wyemitowany program pt. Ze szkolnej ławki, w któ−
rym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
Wówczas zaprezentowano lekcję poprowadzoną
przez nauczyciela muzyki Bartosza Śliwińskiego,
wywiady z uczennicami i uczniami oraz wypowiedzi
pedagogów. Mówiono o bogactwie tradycji śpiewa−
nia pieśni bożonarodzeniowych i sensowności dzia−
łania szkoły katolickiej w lokalnej społeczności.

Następnie zaproszony gość wyraził radość z obej−
rzenia krótkiego programu słowno−muzycznego w wy−
konaniu trzecioklasistów ze szkoły podstawowej.
W trakcie komentarza bp Paweł Cieślik nawiązał do

wartości wypływa−
jących z Wielkiego
Postu. Wycho−
dząc od słów po−
chodzących z Ma−
gnificatu — rado−
snej pieśni dzięk−
czynnej wypowie−
dzianej przez Ma−
ryję, biskup wskazał, że testamentem Jezusa było
to, że właśnie Matce powierzył całą ludzkość. Umie−
rając na krzyżu, pamiętał o zagubieniu każdego czło−
wieka. Wymownym aktem troski jest płacz Matki wzy−
wającej do nawrócenia. Bp Paweł Cieślik położył szcze−
gólny nacisk na fakt pełnienia przez Matkę Bożą roli
patronki naszej parafii, prowadzonej przez Zgroma−
dzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Wiemy
przecież, że saletyni są oddani orędziu Maryjnemu.

W dalszej kolejności duchowny mówił do gimna−
zjalistów o sile i świadectwie okazywania dojrzało−
ści duchowej, odwadze mówienia drugiemu o tkwie−
niu przez niego w błędach życiowych. Takie wyraźne
opowiadanie się po stronie niezbywalnych wartości
jest szczególnie ważne w życiu młodzieży narażonej
w dzisiejszej dobie na różne zawirowania i klęski,
bowiem wychowanie jako rezerwuar pozytywów jest
mocno przeciwstawiany atrakcyjnie ukazywanemu
antywychowaniu, które wmawia światu, że wszel−
kie starania obrony podstawowych wartości jest rze−
komo wyłącznie frazesem. Właśnie takiemu myśle−
niu aktywnie przeciwstawia się szkoła katolicka. Od
2003 r. z powodzeniem działa w Trzciance, nieustan−
nie się rozwija i poszerza obszar swego oddziaływa−
nia na młode pokolenie.

W rozmowie z nauczycielami biskup diecezji ko−
szalińsko−kołobrzeskiej podkreślał niebagatelne
znaczenie autorytetów. Przede wszystkim to rodzice
jako osoby znaczące poprzez ujawnianie odpowie−
dzialności są w stanie stworzyć silny dom — miej−
sce wzrastania młodego człowieka. Niestety, dziś
medialny mainstream celowo osłabia rodzinę. Szkoła
katolicka, jak akcentował bp Paweł Cieślik, jest dziś
ostoją dla zachowania porządku moralnego i jest
w stanie niwelować wszelki rozdźwięk między pro−
pozycjami łatwego świata a optyką pogłębioną, na−
stawioną na wzrost pełni człowieczeństwa.

Krzysztof Felsmann
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18 lutego Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wiel−
ki Post — szczególny czas dla ludzi wiary. Modlitwa,
post i jałmużna mają nam pomóc w głębszym prze−
życiu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W dniach 19 lutego – 6 marca w ramach ob−
chodów Narodowego Dnia Pamięci trwały III Pilskie
Dni Żołnierzy Wyklętych, w organizację których włą−
czyła się nasza Biblioteka Parafialna. W Trzciance
odbyły się dwa punkty programu: spotkanie z Kaje−
tanem Rajskim, autorem książki Wilczęta. Rozmo−
wy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, oraz konferencja
Dwugłos na temat antykomunistycznego podziemia
po II wojnie światowej z udziałem ks. dra Jarosława
Wąsowicza oraz Andrzeja Poniatowskiego.

3 marca obchodziliśmy 284 rocznicę nadania
praw miejskich Trzciance. W naszym kościele
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS wraz z księż−
mi gośćmi celebrował uroczystą Mszę św. w in−
tencji wszystkich mieszkańców miasta. Po jej za−
kończeniu burmistrz Krzysztof Czarnecki zaprosił
wszystkich do Hali Sportowo−Widowiskowej na uro−
czystość z okazji urodzin miasta!

4 marca zakończyły się rekolekcje wielkopost−
ne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgim−
nazjalnych. Spotkania odbywały się w szkołach,
a uroczyste zakończenie nastąpiło podczas Mszy
św. w kościele. Nauki poprowadził ks. Bartłomiej
Przybylski SDB, organizator „Pustyni Miast”.

4 marca w naszym kościele odprawiona została
Msza św. zamówiona przez naszą Bibliotekę Para−
fialną w intencji śp. Mikołaja Żakowa z Moskwy,
który wraz z żoną Anną i całą rodziną, był zaprzyjaź−
niony z Biblioteką Parafialną. Przed 15 laty osoby
z aktywu bibliotecznego, po żmudnych dochodzeniach
i ustaleniach, odnalazły w bezimiennej mogile na
cmentarzu komunalnym w Wałczu jego brata —
Michaiła Żakowa, poległego w 1945 r.

W dniach 7–15 marca w naszej parafii trwały re−
kolekcje wielkopostne, które głosili księża salezja−
nie: ks. dr Jarosław Wąsowicz — w kościele parafial−
nym, oraz ks. Przemysław Cholewa — w kościołach
filialnych w Nowej Wsi i Niekursku. Tegorocznym re−
kolekcjom wielkopostnym patronowali dwaj wielcy
święci Kościoła: św. Jan Bosko i św. Jan Paweł II.

7 marca odbyły się w Trzciance uroczystości
pogrzebowe śp. Kazimiery Żyźniewskiej, matki ks.
Zbigniewa Żyźniewskiego, misjonarza saletyna, oraz
s. Alicji Żyźniewskiej, franciszkanki Rodziny Maryi.

9 marca na cmentarzu komunalnym w Trzcian−
ce pożegnaliśmy porucznika Armii Krajowej śp.
Edmunda Kasztelana ps. „Motyl” — ostatniego
z żyjących w Trzciance żołnierzy legendarnego dowód−
cy AK mjra Adolfa Pilcha „Góry”, „Doliny”. Nabożeń−
stwo żałobne odprawił ks. Edward Woźniak MS.

16 marca pożegnaliśmy ks. Romana Gorczyń−
skiego, naszego rodaka, którego Pan powołał do
siebie 11 marca br. w Gdańsku−Sobieszewie.
Żałobną Mszę św. celebrował ks. Andrzej Zagór−
ski MS, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadze−
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, wraz sa−
letynami przybyłymi z całej Polski i zagranicy,
a także z naszymi duszpasterzami oraz księżmi
dekanatu Trzcianka. Śp. ks. Roman Gorczyński
został pochowany w grobowcu saletyńskim na
trzcianeckim cmentarzu komunalnym.

17 marca odbyła się w naszym mieście uro−
czystość nadania nazwy „rondo im. Żołnierzy Wy−
klętych” skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mic−
kiewicza. Ceremonię poprzedziła odprawiona w na−
szym kościele Msza św. w intencji Ojczyzny oraz
bohaterów skazanych na zapomnienie.

W dniach 22–23 marca trwała w naszej parafii
wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp
Paweł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko−ko−
łobrzeski. Biskup odwiedził filie naszej parafii i cele−
brował uroczystą Mszę św. w kościele parafialnym,
spotkał się ze wspólnotami i grupami modlitewny−
mi działającymi w naszej parafii, odwiedził prowa−
dzone przez parafialny Caritas Warsztaty Terapii Za−
jęciowej oraz Zespół Szkół Katolickich, a także spo−
tkał się z przedstawicielami władz Ziemi Trzcianec−
kiej w refektarzu saletyńskiego domu zakonnego.

23 marca podczas Mszy św. o godz. 16.00
ks. biskup Paweł Cieślik udzielił naszej młodzieży
sakramentu bierzmowania. Módlmy się wszyscy
w intencji tych młodych ludzi, na których spłynęła
moc Ducha Świętego, aby w dalszym życiu nie
zagubili Jego darów.

27 marca wyszliśmy na ulice naszego miasta,
by w uroczystym nabożeństwie drogi krzyżowej dać
świadectwo wiary i kroczyć za cierpiącym Jezusem,
niosąc krzyż naszego życia.

29 marca Niedzielą Palmową, czyli Męki Pań−
skiej, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Kapryśna i mało
wiosenna pogoda sprawiła, że tradycyjna procesja
z palmami odbyła się wewnątrz naszej świątyni.

W dniach 2–5 kwietnia w czytelnych znakach
liturgii Wieczerzy i Męki Pańskiej oraz Wigilii Pas−
chalnej i procesji rezurekcyjnej przeżywaliśmy
Święto Świąt — Zmartwychwstanie Chrystusa.

2 kwietnia, w Wielki Czwartek, podczas Litur−
gii Wieczerzy Pańskiej ośmiu aspirantów złożyło
ślubowanie i zostało przyjętych do grona ministran−
tów naszej parafii.

2 kwietnia, w Wielki Czwartek, przeżywaliśmy 10
rocznicę powrotu do Domu Ojca św. Jana Pawła II.
Bezpośrednio po zakończeniu liturgii Wieczerzy Pań−
skiej udaliśmy się pod pomnik papieża, by podzięko−

wać Bogu za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka.
12 kwietnia obchodziliśmy Święto Miłosierdzia

Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
Jest to również święto patronalne Caritas Polska.
Z tej okazji Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
i trzcianecki Zespół Szkół Katolickich zorganizo−
wały w parku 1 Maja spotkanie modlitewne.

W dniach 19−26 kwietnia trwał w Trzciance XXXII
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego organiza−
torem jest nasza Biblioteka Parafialna. Jak co roku
program był niezwykle bogaty i urozmaicony.

Piotr Syrotiak
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Rocznica nadania praw miejskich

Rekolekcje m³odzie¿owe

Msza œw. w intencji Micha³a Paw³owicza-¯akowa

Pogrzeb p. Kazimiery ¯yŸniewskiej

Rekolekcje wielkopostne

Pogrzeb p. Edmunda Kasztelana

Pogrzeb ks. Romana Gorczyñskiego

Poœwiêcenie ronda

Wizytacja ks. biskupa

Bierzmowanie

Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego

Rocznica œmierci Jana Paw³a II

Przyjêcie ministrantów

Triduum  Paschalne

Droga krzy¿owa ulicami
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15-lecie kanonizacji œw. s. Faustyny
– wp³yw patronki szko³y katolickiej na jej dzia³alnoœæ
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Św. s. Faustyna Kowalska jest
znana dzisiaj nie tylko w naszej
szkole, ale również w Trzciance,
w Polsce i na całym świecie. Mó−
wimy o niej „sekretarka Bożego
Miłosierdzia”.

Sekretarka to osoba, która od−
biera i przekazuje ważne informacje
od szefa. Jezus przekazał s. Fausty−
nie ważną wiadomość, która doty−
czyła Jego wielkiej, miłosiernej Mi−
łości kierowanej do każdego czło−
wieka i pragnął, aby ten komunikat
za pośrednictwem Jego wybranki
dotarł na cały świat.

Dlaczego Zbawiciel wybrał wła−
śnie Helenę Kowalską? (Jest to jej
imię, które nosiła przed wstąpie−
niem do zakonu.) Dlaczego wybrał tę skromną,
pokorną, pracowitą i niewykształconą dziewczynę
do ogłoszenia światu tak wielkiej sprawy? Dzi−
siaj, patrząc po ludzku, moglibyśmy powiedzieć,
że tylko człowiek silny, odważny, przebojowy może
mieć szansę, aby inni go słuchali. S. Faustyna
taka nie była, ale to Bóg właśnie ją wybrał, bo On
patrzy innymi oczyma niż człowiek. Bóg wybiera
to, co słabe w oczach świata, po to, aby objawiła
się Jego chwała i moc.

Po raz pierwszy głos Boży Helenka usłyszała już
w wieku 7 lat. Kolejne lata wypełnione były jej zma−
ganiami się pomiędzy słyszanymi wezwaniami Jezu−
sa a trudnościami i przeszkodami pojawiającymi się
na drodze do wstąpienia przez nią do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, bo ten zakon osta−
tecznie Bóg dla niej wybrał. Tej prostej, niewykształ−
conej, ale mężnej, bezgranicznie ufającej Bogu za−
konnicy Pan Jezus powierzył wielką misję: szerzenie
orędzia Miłosierdzia Bożego skierowanego do całe−
go świata. Powiedział On: „Wysyłam ciebie do całej
ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać
zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając
do swego miłosiernego Serca” (Dz. 1588). Jezus,
widząc niedolę i cierpienie człowieka, pragnął, żeby
w Kościele zostało ustanowione Święto Miłosier−

dzia Bożego. Stało się tak dopiero
po blisko 70 latach, za sprawą trzech
osób: św. s. Faustyny, bł. ks. Micha−
ła Sopoćki i św. Jana Pawła II.

W dniu 30 kwietnia 2000 r. pa−
pież Jan Paweł II ogłosił w całym Ko−
ściele wprowadzenie nowej uroczysto−
ści — Święta Miłosierdzia Bożego.

Szkoła katolicka powstała w na−
szym mieście w 2003 r., a jej pa−
tronką została św. s. Faustyna. Dzi−
siaj wiem, że nie był to przypadek,
ponieważ to nie my ją wybraliśmy,
ale to ona sobą zwróciła naszą uwa−
gę po to, aby za naszym pośrednic−
twem cała nasza lokalna społecz−
ność dowiedziała się o największym
przymiocie Boga, o Jego Miłosier−

dziu. W holu naszej szkoły, obok zdjęcia patronki,
widnieje napis z Dzienniczka: „O Chryste, choć tak
wiele wysiłków trzeba, ale z łaską Twoją wszystko
można” (Dz. 1696). Ten cytat znalazł odzwiercie−
dlenie w naszych trudach i zmaganiach podczas
tworzenia szkoły i remontu budynku. Widzieliśmy,
że gdyby nie łaska i miłosierdzie Boga, na nic były−
by nasze wysiłki. Przez kolejne lata funkcjonowa−
nia szkoły wiele razy mieliśmy okazję się przeko−
nać, że Jezus nas kocha, troszczy się o nas i dlate−
go jesteśmy pewni, że ta szkoła to dzieło Boże, bo
kiedy coś powstaje z niczego i po ludzku wydaje
się niemożliwe, to za tym kryje się moc Boga.

Dzisiaj czujemy się przynagleni, aby głosić w na−
szym otoczeniu kult Miłosierdzia Bożego. Czynimy
to poprzez dzielenie się iskierką Miłosierdzia, od−
wiedzając różne instytucje, np. szpital, Dom Pomo−
cy Społecznej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej „Ca−
ritas”, a także poprzez uczynki miłosierdzia oraz za−
noszenie modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego
w różnych częściach naszego miasta. Czynimy to,
ponieważ ona, nasza patronka, daje nam moc, od−
wagę i pokorę, aby uniżać się przed każdym człowie−
kiem, który potrzebuje wsparcia modlitewnego i uf−
ności w Boga. On jest Miłością.

Bo¿ena Wargin

Kościół katolicki przy−
gotowuje się do przyjęcia
z wiarą tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania Pań−
skiego. Zmierzamy ku Tri−
duum Paschalnemu. Ce−
lebrujemy Ofiarę Jezusa
Chrystusa, złożoną za lu−
dzi na krzyżu. Z otwartym
sercem przyjmujemy, że
Bóg−Człowiek porzucił ca−
łun śmierci i mocą odku−
pienia wrócił do apostołów, by powiedzieć: „A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń−
czenia świata.” (Mt 28, 20).

W dniach 26–28 marca 2015 r. w Zespole Szkół
Katolickich w Trzciance odbywały się rekolekcje
wielkopostne. Ks. Adam Paź, proboszcz parafii pw.
Trójcy Świętej w Róży Wielkiej, prowadził nauki
skoncentrowane na grzechu i Miłości Bożej. Pro−
wadzący podkreślał przymioty Serca Zbawiciela.
Chęć wspierania człowieka przez Boga ukryta jest
na kartach Pisma Świętego. Biblijne wersy skry−
wają zapis zbawczego działania Mesjasza.

Wszystkie klasy uczestniczyły w konferencjach
ks. Adama Pazia, pracach kreatywnych, dramach,
debacie i projekcji filmów religijnych. Za pomocą
różnych kanałów poznawczych skupialiśmy się na
dowodach Miłości Bożej. Dzieci przygotowały sym−
bole miłości, które zostały zaniesione do szpitala,
Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Caritas”. Starsze klasy wsłuchiwały się
w wyjaśnienia ewangeliczne rekolekcjonisty bądź
brały udział w debacie, podczas której starli się
zwolennicy Bożego modelu życia i adwersarze.

Uczniowie uczyli się wyszukiwać fragmentów
w Księdze Życia, a następnie znalezione sformuło−
wania traktujące o Miłości Bożej były przez nich argu−
mentowane. Zlokalizowane cytaty posłużyły im do
skonstruowania sugestywnych dram. Za pomocą tych
narzędzi Biblia stawała się źródłem zastanowienia się
nad życiem, a teatralne scenki w sugestywny spo−
sób podawały ważkie treści chrześcijańskie.

W trakcie spotkań poznaliśmy anatomię grze−
chu. Zobaczyliśmy, jak Kain zabił Abla czy Szaweł,

morderca wyznawców Jezu−
sa, tknięty światłością Boga
przemienił się w gorliwego
naśladowcę Syna Bożego.
Stwierdziliśmy, że przemia−
na serca jest możliwa.

Doskonale o tym wiedzą
przedstawiciele Wspólnoty
Cenacalo. Do szkoły przy−
było dwóch wychowanków
stowarzyszenia katolickie−
go niosącego pomoc zagu−

bionej młodzieży. Powstało ono w 1983 r. we Wło−
szech. Działa na zasadzie zachowania prostego,
chrześcijańskiego, rodzinnego życia w grupie. By−
cie ze sobą jest oparte na modlitwie i pracy. Świa−
dectwa przedstawicieli Cenacalo wstrząsnęły nami,
wsłuchującymi się w historie nawrócenia chłopa−
ków, którzy nie tak dawno tracili siebie w narko−
tycznych odmętach. Chorwat i Polak interesująco
przybliżyli swoją historię skierowania kroków w stro−
nę wyczekującego na nich Boga. Wspólnota Cena−
calo daje nowe życie 2000 osobom rozdzielonym
w 60 domach.

Na zakończenie rekolekcji społeczność szkolna
spotkała się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
na liturgii pokutnej, a następnie wyjechała do Sank−
tuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. U stóp
Maryi wzięliśmy udział w Mszy św. koncelebrowa−
nej przez rekolekcjonistę ks. Adama Pazia i pre−
fekta szkoły ks. Piotra Stangrickiego MS. Podczas
homilii kapłan mówił o cudowności Ofiary Jezusa.
Wskazywał na „drzewo Krzyża, na którym zawisło
Zbawienie świata”.

Po Eucharystii w herbaciarni był poczęstunek.
Gorąca zupa pomidorowa cudownie nas rozgrzała.
W tym samym czasie obok był obecny Ordynariusz
Diecezji Koszalińsko−Kołobrzeskiej bp Edward Daj−
czak. Biskup przybył do Sanktuarium w związku ze
zniszczeniami plebanii, która uległa pożarowi w dniu
23 marca. Dzięki temu zbiegowi okoliczności otrzy−
maliśmy biskupie błogosławieństwo Boże. Ordy−
nariusz diecezjalny odwiedził nas zgromadzonych
w herbaciarni.

Krzysztof Felsmann

Ratunek w Mi³osierdziu Bo¿ym
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Kr¹g Mi³osierdzia
a swoje życie stara się wzorować na życiu
Jezusa od żłóbka aż do skonania na krzy−
żu (Dz. 438).

Uczestnictwo w charyzmacie daje
członkom Kręgu Miłosierdzia prawo do
udziału we wszystkich obietnicach Jezu−
sa pozostawionych w Dzienniczku dla
zgromadzenia, w duchowych dobrach
Wspólnoty, zwłaszcza do szczególnej opie−
ki Jezusa przed atakami złego ducha, ale
także zachęca do praktykowania trzech
rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Z oczywistych względów dla lu−
dzi świeckich żonatych czy zamężnych będzie to
oznaczało duchową walkę o czystość i wierność
małżeńską, wolność od chciwości pieniędzy
i mądre nimi gospodarowanie dla dobra rodziny,
a także posłuszeństwo nauce Kościoła. Chodzi o
to, aby duszą coraz bardziej wolną od różnorakich
przywiązań kochać Jezusa aktem czystej miłości,
samemu coraz mocniej ufać miłosierdziu Boże−
mu, wypraszając je również dla innych.

Św. s Faustyna (Dz. 1158) zachęcała, aby każ−
dy członek tego trzeciego odcienia, czyli właśnie
Kręgu Miłosierdzia, starał się spełnić przynajmniej
jeden uczynek miłosierdzia dziennie, a może ich
być również więcej. Te uczynki miłosierdzia mogą
być praktykowane w trojaki sposób:

· czynem,

· słowem, przez przebaczenie i pocieszanie,

· modlitwą, która dostępna jest nawet wte−
dy, gdy nie można spełnić uczynku miłosierdzia
ani też wypowiedzieć słowa przebaczenia lub
pocieszenia.

S. Faustyna podkreśla przy tym dla tych, któ−
rzy martwią się, że nie mają rzeczy materialnych,
by czynić przez nie miłosierdzie, że „miłosierdzie
ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwole−
nia ani spichlerza”, jest dostępne dla każdego i
ma przy tym większą zasługę przed Bogiem (Dz.
1317). Trudno oprzeć się wrażeniu, że Faustyna
zachęca nas wszystkich, członków Kręgu Miło−
sierdzia do tego, abyśmy powrócili do praktyko−
wania obecnych już od dawna w nauce Kościoła
uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

Niezmiernie ważne jest przy tym, aby zarówno
czyny miłosierdzia, tak względem ciała, jak i du−
szy, a także inne praktyki ascetyczne jak posty,

Św. s. Faustyna opisuje w Dzienniczku proces
rozprzestrzeniania się Dzieła Miłosierdzia jakby
w trzech odcieniach, „lecz to jedno jest”: poprzez
zgromadzenie zakonne o charakterze kontempla−
cyjnym, „gdzie dusze odosobnione od świata palić
się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać
miłosierdzie dla świata całego… I wypraszać bło−
gosławieństwo dla kapłanów i swoją modlitwą przy−
gotowywać będą świat na ostateczne przyjście Je−
zusa” (Dz. 1155). Ten odcień realizuje Wspólnota
Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie.

Innym odcieniem uczestnictwa w Dziele Miło−
sierdzia jest modlitwa i czyny miłosierdzia osób
niezobowiązanych żadnym ślubem, za których
jednak wykonanie będą one miały udział we
wszystkich zasługach i przywilejach całości Dzie−
ła. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy lu−
dzie żyjący na świecie (Dz. 1157).

Krąg Miłosierdzia, powstały w kwietniu 2006 r.,
który wypełnia to pragnienie św. Faustyny, jest formą
duchowej przynależności i uczestnictwa w charyzma−
cie Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
w Rybnie dla tych wszystkich, kapłanów, zakonni−
ków i zakonnic należących do innych Zgromadzeń
czy Instytutów Życia Konsekrowanego, a także ludzi
świeckich, których Bóg powołuje do życia tym chary−
zmatem. Nie jest on bowiem sprzeczny z regułami
żadnego zgromadzenia lub zakonu ani w konflikcie
ze stylem życia kapłanów diecezjalnych czy katoli−
ków świeckich, ale jest szczególnym darem Boga
na nasze czasy i w przedziwny sposób łączy w sobie
wszystkie inne dary i charyzmaty Kościoła. Jedynymi
wymogami przynależności do tej Wspólnoty są:

· codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia,

· modlitwa za Kościół i kapłanów (Dz. 1052),

· przynajmniej jeden uczynek miłosierdzia
dziennie,

· świadectwo życia dawane Jezusowi w miej−
scu realizowania swojego powołania, wierność
swojej drodze życia,

· błogosławieństwo kapłańskie udzielane
i rozszerzane na cały świat (wymóg dla kapłanów).

Istotą tego charyzmatu jest całkowita ufność
Jezusowi — zawierzenie Bożemu miłosierdziu
i postawa miłosierdzia, czyli nastawienie na od−
wzorowanie w swoim życiu pragnienia i wysiłku Je−
zusa zmierzającego do doprowadzenia każdego czło−
wieka do dojrzałości i wiecznego zbawienia. Doko−
nuje się to przez ciągłe wnikanie w Boże tajemni−
ce, poznawanie Jego wielkiego miłosierdzia i nie−
zgłębionej dobroci do stworzeń oraz przybliżanie tego
innym ludziom, jak również poprzez łączenie się
z Jezusem w miłości, wypraszanie Bożego miło−
sierdzia dla siebie i innych, budzenie ufności w Boże
miłosierdzie oraz przygotowywanie w ten sposób
świata na ostatecznie przyjście Chrystusa na zie−
mię. Zasadniczym elementem tego charyzmatu jest
modlitwa, podejmowanie postu, wszelkich umar−
twień i prac, a także przyjmowanie cierpienia i wszel−
kich wysiłków w zjednoczeniu z Jezusem, jako ofiary
— jak to określił sam Chrystus św. s. Faustynie
— za cały świat, a szczególnie za dwie drogocen−
ne Jego sercu perły, czyli dusze kapłanów i dusze
zakonne. Modlitwa, umartwienia, posty czy jaka−
kolwiek praca zyskują swoją wartość przed Bogiem
jedynie wtedy, gdy są złączone z modlitwą, postem,
umartwieniem czy pracą samego Jezusa. Dlatego
też każdy członek Kręgu Miłosierdzia, podobnie jak
Siostry, pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu,

umartwienia czy jakąkolwiek pracę podejmować
wobec bliźnich ze względu na miłość do Jezusa
i ze względu na dobro, czyli wzrost w człowie−
czeństwie i zbawienie braci, jak również w łączno−
ści z Jezusem, z Jego czynami lub słowami miło−
sierdzia. Czynimy to zwykłym aktem woli i wzbu−
dzeniem pragnienia, by wszystko to podejmować
w łączności z Jezusem, z podobnym Jego aktem
miłosierdzia i z miłości do Niego w celu wypra−
szania miłosierdzia dla całego świata, a szcze−
gólnie dla dusz kapłańskich i zakonnych. I tak
np. post łączymy z postem Jezusa, nasze wła−
sne umartwienia, uczynki miłosierdzia względem
ciała czy duszy z Jego umartwieniami czy czyna−
mi, naszą pracę z Jego pracą w Nazarecie, na−
sze cierpienie z Jego cierpieniem, gdyż tylko wtedy
mają one wartość przed Bogiem.

Trzecim sposobem praktykowania miłosier−
dzia wobec bliźnich, jak podaje s. Faustyna jest
modlitwa za nich, a w sposób szczególny za ka−
płanów i osoby zakonne. Modlitwą taką powin−
na być przede wszystkim Koronka do Bożego
Miłosierdzia, możliwie o godz. 15.00 lub w in−
nym czasie.

Wszystkich, którzy pragną włączyć się do Krę−
gu Miłosierdzia, Wspólnota Sióstr Służebnic Bo−
żego Miłosierdzia zaprasza do kontaktu osobi−
stego, e−mailowego czy telefonicznego. Adres do
korespondencji jest następujący:

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
aleja Kasztanowa 6
96−514 Rybno koło Sochaczewa
tel. + 48  46  861 15 51
e−mail: poczta@misericordiadei.pl
www.misericordiadei.pl
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XXXII Tydzieñ Kultury
Chrzeœcijañskiej w Trzciance

W 2015 r. mija 500 lat od urodzin św. Teresy
z Ávila — hiszpańskiej mistyczki, która wraz ze
św. Janem od Krzyża jest uważana za współzało−
życielkę Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel. Św. Teresa, jak również św.
s. Faustyna — apostołka Bożego Miłosierdzia, któ−
rej 110. rocznicę urodzin i 15. rocznicę kanoniza−
cji obchodzimy w tym roku — to postaci, których
świętość i oddanie Bogu znalazły szczególne miej−
sce w programie XXXII Tygodnia Kultury Chrześci−
jańskiej w Trzciance w dniach 19–26 kwietnia
2015 r. Tym razem przedsięwzięcie odbyło się
pod hasłem Świętość to najwspanialsza przygo−
da (św. Teresa z Ávila).

Ojciec Juliusz Wiewióra OCD z zakonu karmeli−
tów bosych z Poznania, zaproszony przez Bibliote−
kę Parafialną — organizatora TKCh, w homiliach
pt. Św. Tereso od Jezusa, jak nie zmarnować
miłości? na Mszach św. podkreślał, że ważna jest
w dzisiejszych czasach kultura chrześcijańska co−
raz częściej zastępowana przez antykulturę, ude−
rzającą w życie, prawdę i miłość. O. Juliusz Wie−
wióra spotkał się z młodzieżą trzcianeckich szkół,
ukazując Drogę przyjaźni z Jezusem. W Bibliotece
Publicznej na spotkaniu pt. Św. Teresa z Ávila
a Złoty Wiek literatury hiszpańskiej zachęcał ze−
branych do czytania listów mistyczki świadczących
o bogatej duchowości tej wielkiej świętej. Biblio−
teka Publiczna zorganizowała też wspólne czyta−
nie poezji Jana Pawła II pod hasłem Uśmiechnię−
ty Święty oraz wystawę portretów papieża z okazji
ogłoszenia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II.

W obchody TKCh włączyły się też inne instytucje
naszego miasta. W Młodzieżowym Domu Kultury
odbył się koncert poezji Romana Brandstaettera
w wykonaniu Teatru Poezji LOTKA w reżyserii Wło−
dzimierza Ignasińskiego, który wspólnie z trzcia−
neckim chórem Pasjonata pod kierunkiem Barto−
sza Śliwińskiego przedstawił w kościele św. Jana
Chrzciciela Tryptyk Rzymski w 1. rocznicę kanoni−
zacji i 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Mu−
zeum Ziemi Nadnoteckiej w 260. rocznicę urodzin
Stanisława Staszica odbył się wernisaż wystawy
znaków pocztowych Romana Wikieła Być narodowi
użytecznym oraz eksponatów pochodzących z Mu−
zeum Stanisława Staszica w Pile. Dyrektor pilskie−

go Muzeum Józef
Olejniczak wygłosił
wykład na temat
Stanisław Staszic –
ster dla swego po−
kolenia i pochodnia
dla następnych.
W programie XXXII
TKCh wzięli udział
również uczniowie
Zespołu Szkół Kato−
lickich, którego pa−
tronką jest św. Fau−
styna. W obydwu

trzcianeckich kościołach przedstawili spektakl Róże
w garnku w reżyserii Marzeny Felsmann. Szkoła
katolicka zaprosiła również mieszkańców Trzcianki
na spotkanie z siostrą Sarą Jabłońską ze Zgroma−
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa−
Łagiewnik. Niecodzienne wydarzenie – jubileusz 25
lat pracy twórczej malarki Elżbiety Wasyłyk, miało
miejsce w Trzcianeckim Domu Kultury. Artystka od
30 lat współdziała z Biblioteką Parafialną, uczestni−
cząc w obradach jury oceniającego prace w konkur−
sie twórczości artystycznej o motywach religijnych.
Pokonkursową wystawę można było oglądać
w Domu Parafialnym przez cały czas trwania TKCh.

W niedzielę 26 kwietnia pamiątki i wyróżnienia
twórcom prac artystycznych wręczał ks. prowincjał
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
Andrzej Zagórski MS. Ks. prowincjał wręczył rów−
nież wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu
2014” panu Bartoszowi Śliwińskiemu, dyrygento−
wi trzcianeckiego chóru Pasjonata. Przełożony pol−
skiej prowincji saletynów spotkał się też z zespo−
łem Biblioteki Parafialnej. Na zakończenie XXXII
TKCh w niedzielę w obydwu trzcianeckich kościo−
łach wystąpił Chór Komendy Wojewódzkiej Policji
z Poznania pod dyrekcją Moniki Derdy. Po Mszach
św. odbyły się koncerty tej formacji. Przez cały Ty−
dzień można było zaopatrzyć się w książki Wydaw−
nictwa Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
„Flos Carmeli” oraz książki za „złotówkę”.

Kolejny już — XXXII program TKCh, uświadomił
nam, jakie bogactwo niesie ze sobą kultura chrze−
ścijańska. Chociaż dzisiejsza rzeczywistość promuje
kulturę medialną często sprzeczną z nauką Kościo−
ła, uczmy się od naszych świętych, jak nie zmarno−
wać miłości.

Jadwiga Witkowska
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Wernisa¿ Ewy Wasy³yk

Spektakl szko³y katolickiej

Spektakl szko³y katolickiej

O. Juliusz Wiewióra OCD

Czytanie pod chmurk¹

Wystawa, wyk³ad w muzeum

Tryptyk rzymski

Chór KW Policji w Poznaniu

Ks. prowincja³ w Trzciance
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polskim katolikom podczas nabożeństw, ślubów
i pogrzebów. Irmgarda Poeplau wyjechała w dniu 12
października 1946 r. z dziećmi do Niemiec wraz
z ostatnią zorganizowaną grupą Niemców i ze swoim
proboszczem ks. Bernhardem Timmem. Dotychczas
wszyscy organiści mieszkali w budynku parafialnym,
zwanym organistówką, zlokalizowanym w pobliżu krzy−
ża misyjnego znajdującego się przed świątynią. Do
zwolnionego budynku wprowadzili się księża wikariu−
sze — stąd nazwa „wikarówka” — znana starsze−
mu pokoleniu. Budynek ten dzisiaj już nie istnieje,
ponieważ został rozebrany w kwietniu 1982 r.

Pierwszym powojennym trzcianeckim organistą
był Stanisław Krzysztofiak, który pewno bardziej zo−
stał zapamiętany jako właściciel sklepu z dewocjo−
naliami, funkcjonującego do końca lat 60. przy ulicy
Żeromskiego naprzeciwko kościoła. W latach 40.
na organach grał także Wiktor Michalski. Przez ko−
lejne 20 lat organistą był Piotr Rutkowski, zmarły
w 1968 r., którego córka Teresa zamieszkała w War−
szawie i była uznaną pianistką. Brała udział w Kon−
certach Chopinowskich w Łazienkach Królewskich i
była wychowawczynią wielu młodych pianistów.

Kolejnym organistą w trzcianeckim kościele był
Bolesław Pater, który przybył z Jasła do Trzcianki
i funkcję tę pełnił od dnia 1 listopada 1969 r. do
kwietnia 1981 r. Następnie podczas nabożeństw
grał ks. Antoni Pantyra MS. Od września 1981 r.
przez osiem miesięcy funkcję organisty sprawował
Eugeniusz Czyż z Warszawy. Po nim organistą był
także przybyły z Warszawy prof. Dąbrowski.

Obecnym organistą od lutego 1984 r. jest Grzegorz
Pater, który po ukończeniu szkoły średniej przez 15 lat
grał na organach w kościele w Kuźnicy Czarnkowskiej.

Marzeniem wspomnianego na wstępie ks. Anto−
niego Wnętkowskiego było usłyszenie śpiewu w ko−
ściele na wysokim poziomie. Jego jakość była w du−
żym stopniu zależna od organów i organistów. Jed−
nak ważnym czynnikiem podnoszącym wartość partii
wokalnych były chóry parafialne. Pierwsza wzmianka
w kronikach mówi, że w czasie poświęcenia nasze−
go kościoła w pierwszą niedzielę adwentu w 1917 r.
wspaniale śpiewał chór prowadzony przez ówczesne−
go organistę o nazwisku Sackon. Wiemy, że chór
parafialny prowadził do 1940 r. przedwojenny organi−
sta Josepf Max Poeplau. Po wojnie polskiemu już
chórowi przewodniczył organista Stanisław Krzyszko−
wiak, a po nim Piotr Rutkowski. Następnie dyrygen−
tami byli organiści: Bolesław Pater, Eugeniusz Czyż
oraz prof. Dąbrowski. Praktycznie z chwilą ogłoszenia
stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. chór
parafialny zakończył swoje istnienie.

Upłynęło wiele lat zanim chór parafialny wznowił
swoją działalność. Dopiero w 2005 r. za namową
proboszcza ks. Zbigniewa Wala MS i ks. Jacka So−
kołowskiego MS propozycję reaktywowania i popro−
wadzenia chóru przyjął Bartosz Śliwiński. Pierwsze
spotkanie członków chóru odbyło się w dniu 3 maja
2005 r. i od tego czasu datuje się istnienie obecnie
działającego Chóru Pasjonata. Jest to chór miesza−
ny, składający się z głosów żeńskich — sopran i alt,
oraz głosów męskich — tenor i bas. Prezesem Chóru
Pasjonata jest Genowefa Gołaś.
Od lutego 2010 r. patronat nad
chórem przejął Trzcianecki Dom
Kultury. Przypadająca w tym roku
10. rocznica istnienia chóru jest
okazją do podsumowania jego
dorobku. Chór uświetniał dzie−
siątki różnych uroczystości ko−
ścielnych, miejskich i państwo−
wych. Wystąpił w koncertach wy−
jazdowych w Krakowie, Często−
chowie, Gdańsku, Koszalinie,
Lubaszu, Goraju i Wrocławiu.
W 2014 r. swoim śpiewem wzbo−
gacał pobyt w zaprzyjaźnionym mie−
ście Lerthe w Niemczech.
W 2010 r. chór zajął I miejsce

Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Muzyka i œpiew
w trzcianeckim koœciele
Idąc śladem listu ks. Antoniego Wnętkowskiego

do konsystorza z 21 stycznia 1891 r., przedstawiają−
cego opłakany stan śpiewu i brak organów w po−
przednim trzcianeckim kościele [zob. „Światło z La
Salette” nr 2(67) z 2015 r.], spróbujmy prześledzić
dalsze lokalne losy jakże ważnego dla liturgii elemen−
tu, jakim jest śpiew. Wszak to już św. Augustyn gło−
sił, że „kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli”.

Po kilkuletnich staraniach w ówczesnym koście−
le, istniejącym w latach 1835–1914, zamontowa−
no organy firmy Schlag i Synowie ze Świdnicy, bo
przedwojenna kronika parafialna wspomina, że
wiosną 1914 r. firma ta odkupiła za 1000 marek
zbudowane przez siebie organy, gdy przystąpiono
do rozbiórki tegoż kościoła. W nowo wybudowanej
świątyni wstawiono organy, które przetrwały do
1968 r. Był to 10−głosowy instrument, przy którym
organista siedział tyłem do ołtarza. Jedynie przy
pomocy dużego lustra zamontowanego nad kla−
wiaturą mógł obserwować, co się dzieje w prezbi−
terium. W latach 1968–69 firma Fabian Jarzym−
kowski z Bruczyna k. Dretynia zamontowała 33−
głosowe organy, przy których organista siedzi już
przodem do ołtarza, co znacznie ułatwia wzrokowy
kontakt z celebransem. Niezbędny remont tych or−
ganów przeprowadziła w 2004 r. firma Nawrot &
Synowie z Wronek.

Najstarszym znanym nam organistą był niejaki
Sackon, o którym kronika parafialna wspomina przy
okazji uroczystości poświęcenia istniejącego dzisiaj
kościoła w 1917 r. O następnym organiście wiemy
z relacji Brigitte Drews zamieszkałej w Damme koło
Osnabrück. Jej ojciec Josepf Max Poeplau, jako or−
ganista w Babimoście (niem. Bomst), przybył do
Trzcianki (niem. Schönlanke) na przełomie 1935/
36 r., kiedy to został zatrudniony przez ówczesnego
proboszcza ks. Bernharda Timma. Grał do 1940 r.,
tj. do czasu, gdy został powołany do wojska. Rolę
organisty przejęła jego druga żona Irmgard (pierwsza
Erika zmarła w 1937 r.), która grała na organach do
końca II wojny światowej, a nawet przez jakiś czas
towarzyszyła, będąc przy instrumencie klawiszowym,

w eliminacjach do XXI Festiwalu Pieśni Religijnej im.
Jana Pawła II „Cantate Domino” i zdobył wyróżnienie na
konkursie głównym w dniu 29 maja 2010 r. w Kosza−
linie. Z koncertami kolęd występował m. in. w Człopie,
Krzyżu, Wieleniu, Pile i Trzciance. W repertuarze chóru
znajdują się pieśni sakralne oraz świeckie.

Bartosz Śliwiński, dyrygent i opiekun chóru, był
jedną z pięciu osób nominowanych do Nagrody im.
Ireny Maculewicz−Żejmo dla zasłużonego instruktora
zaangażowanego w propagowanie pieśni religijnej.

Podczas XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
w kwietniu 2015 r. zdobył nagrodę „Człowiek Wia−
ry, Człowiek Czynu 2014”. Jak podkreśliła kapituła
w swoim uzasadnieniu, „Pan Bartosz Śliwiński łączy
w sobie uzdolnienie muzyczne z pasją społecznego
zaangażowania inspirowanego wiarą. Jest przy tym
niezwykle skromną osobą. Lubiany przez swoich
wychowanków i członków Chóru Pasjonata rozwija
w nich otrzymany od Stwórcy dar muzyczny”.

Z dużą dozą pewności można by stwierdzić, że
ks. Antoni Wnętkowski byłby dzisiaj dumny z orga−
nów, organisty i chóru. Należy jednak pamiętać, że
o poziomie śpiewu w kościele w dużej jednak mie−
rze decydują wierni i ich zapał do tej formy modlitwy.
Ale to już zależy od nas samych.

Edwin Klessa

Zdjêcie chóru parafialnego z 1947 r. z organist¹ i dyrygentem

Stanis³awem Krzysztofiakiem, proboszczem ks. Tadeuszem

Ptakiem MS oraz wikarym ks. Stanis³awem £achem MS.

Zdjêcie chóru parafialnego z dnia 29 lipca 1949 r.,

wykonane podczas odpustu w Nowej Wsi, z organist¹

i dyrygentem Piotrem Rutkowskim, proboszczem

ks. Tadeuszem Ptakiem MS oraz z proboszczem z Bia³ej

ks. Aleksandrem Hanusewiczem.
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Ogólnopolski Zjazd
Orszaków

W sobotę 7 marca 2015 r. w Pałacu Arcybisku−
pów Warszawskich odbył się Ogólnopolski Zjazd
Orszaków. Przyjechali na niego organizatorzy lokal−
nych orszaków z całej Polski. Nie zabrakło też przed−
stawicieli Trzcianeckiego Orszaku Trzech Króli, któ−
ry reprezentowali: dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
Bożena Wargin, prefekt szkoły ks. Piotr Stangricki
MS, wicedyrektor Dorota Pawłowska i pedagog szkol−
ny Jadwiga Górska. Spotkanie rozpoczął gospodarz
miejsca JE ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Powitał
zgromadzonych gości oraz przekazał na ręce obec−
nych podziękowania i słowa błogosławieństwa dla
wszystkich osób przygotowujących orszaki Trzech
Króli w całej Polsce. W pierwszej części spotkania
przedstawiciele Fundacji Orszak Trzech Króli, w tym
prezes Maciej Marchewicz oraz przewodniczący rady
fundacji Piotr Giertych, przedstawili podsumowanie
7. edycji Orszaku Trzech Króli.

Pierwszy Orszak wyruszył w 2010 r. Przez pierw−
sze dwa lata przedsięwzięcie odbywało się tylko
w Warszawie. W 2015 r. uroczyste przejścia były już
w ponad 330 polskich miejscowościach i kilkudzie−
sięciu miastach za granicą. Tegoroczny Orszak zgro−
madził na placach i ulicach w całej Polsce milion
uczestników. Była to wielka manifestacja wiary w przy−
należność do Jezusa Chrystusa. Niektórzy uczestni−
czyli w Orszaku poprzez transmisję telewizyjną. Z tego
przekazu informacji skorzystało 1 600 000 widzów.

W tym roku rozdano: 1 200 000 naklejek, 250
000 śpiewników, 40 000 obrazków św. Michała
Archanioła oraz 600 000 koron. W Orszaku Trzech
Króli uczestniczyły 42 diecezje i 180 parafii.
Wśród organizatorów 60% stanowiły orga−
nizacje kościelne, a 40% – świeckie.

Orszak Trzech Króli miał wydźwięk eku−
meniczny. Wzięli w nim udział katolicy, pra−
wosławni, protestanci, polskokatolicy i uni−
ci. Z Orszakiem Trzech Króli wiążą się rów−
nież konkursy, m.in. konkurs na wielbłąda,
ogólnopolski konkurs szopek rodzinnych,
„Święta Rodzina – Betlejem dziś” oraz  kon−
kurs na Gwiazdę Betlejemską.

W drugiej części spotkania nastąpiło uro−
czyste wręczenie dyplomów oraz upominków

obecnym na spotkaniu organizatorom orszaków. Przy
tej okazji każdy mógł opowiedzieć o Orszaku prze−
prowadzonym w swojej miejscowości, o jego przy−
gotowaniu, jak i o ciekawych rozwiązaniach. Nie bra−
kowało również anegdot. Była to bardzo miła oraz
niezwykle interesująca część spotkania. Przedsta−
wiciele z Puław zaprezentowali konkursową, zwy−
cięską Gwiazdę Betlejemską. Można było dowie−
dzieć się, jak własnoręcznie wykonać smoka lub
wielbłąda. Odbyła się też giełda informacyjna, pod−
czas której zainteresowani uzyskiwali informacje
o tym, skąd można pozyskać wielbłąda. Przedstawi−
ciele Przeoratu Pomorskiego Orderu Świętego Sta−
nisława, organizatorzy Orszaku w Tczewie, przywieź−
li przepiękną kronikę tczewskiego orszaku.

Wszyscy przybyli uczestnicy zjazdu byli zgodni, że
przeprowadzony orszak Trzech Króli był wielkim suk−
cesem i spotkał się z ciepłym przyjęciem w ich lo−
kalnej społeczności. Bardzo cieszyły opowieści o ini−
cjatywach, które powstały przy okazji tego wydarze−
nia i na potrzeby Orszaku. Wielu z organizatorów
przywiozło pamiątki ze swoich uroczystych przejść
ulicami miast.

Podczas zakończenia części oficjalnej przedsta−
wiono propozycje projektów mających na celu pod−
trzymanie mobilizacji lokalnych społeczności, do pro−
pagowania innych wartościowych inicjatyw, a także
promujących tradycje regionalne. Była to wspólna
wymiana pomysłów i doświadczeń, kontynuowana
także w części warsztatowej. Mamy nadzieję, że po−
wstanie platforma współpracy i wymiany sprawdzo−
nych koncepcji lokalnych, których celem jest kulty−
wowanie polskiej kultury oraz promowanie życia zgod−
nego z wartościami ewangelicznymi.

Dorota Paw³owska

Wspomnienie
œp. ks. Romana Gorczyñskiego MS

W dniu 16 marca 2015 r. w na−
szej parafii pożegnaliśmy kapłana
rodaka, ks. Romana Gorczyńskie−
go, misjonarza saletyna. Wielu
mieszkańców Trzcianki nie miało
okazji go poznać, ponieważ zwykle
saletyni rodacy nie pracują w miej−
scach swego pochodzenia. Chcemy

zatem przedstawić naszym Czytelnikom dwa wspomnie−
nia związane z osobą zmarłego kapłana. Niech one
pomogą nam zapamiętać sylwetkę ks. Romana.

Pani Danuta Herba, będąca dawniej nauczycielem
języka rosyjskiego w Technikum Samochodowym,
w trakcie swojej 16−letniej pracy przez trzy lata uczyła
Romana Gorczyńskiego, znała go również jako sąsia−
da z bloku obok. Tak opisuje swojego absolwenta:

„Poznałam ks. Romana jako chłopca, ponieważ
byliśmy sąsiadami na os. Słowackiego. Był bardzo
pogodny i miły, niezbyt psotny. Uczyłam Romka przez
trzy lata w technikum. Zapamiętałam go jako bar−
dzo dobrego ucznia. Nie sprawiał w szkole nauczy−
cielom żadnych problemów ani kłopotów. Był bar−
dzo koleżeński i chętnie brał udział we wszelkich
szkolnych uroczystościach. Pięknie czytał i recyto−
wał. Nikt nie myślał, że będzie chciał zostać księ−
dzem, ponieważ nie stronił od zabawy, był człowie−
kiem radosnym, duszą towarzystwa. Byliśmy napraw−
dę wszyscy zdziwieni, słysząc, że Romek poszedł na
księdza. Dopiero po ukończeniu szkoły i zdanej ma−
turze dowiedzieliśmy się o jego planach. Pamiętam
jak dziś jego Mszę prymicyjną, zresztą − wszystkie
Msze moich uczniów. Homilie ks. Romana były za−
wsze na poziomie, świetnie przygotowane.”

Kim był młody Roman w oczach kolegi z czasów
studiów teologicznych? Pan Andrzej Boguszewski,
z wielką radością wspominając czasy formacji za−
konnej, opowiada również o koledze rodaku:

„Spotkałem się z Romkiem w nowicjacie. Byłem
tam rok wcześniej, ponieważ kończyłem liceum,
a on Technikum Samochodowe w Trzciance. W se−
minarium zakonnym spędziliśmy razem cztery lata.
Gdy wspominam Romana, widzę człowieka bardzo
wesołego, towarzyskiego, ze świetnym poczuciem
humoru. W tamtych czasach wspólne chwile przy
herbacie czy kawie tworzyły niemałe więzi. W semi−
narium nie było ani łatwo, ani zbyt wygodnie, ponie−
waż było ciasno. W dębowieckim nowicjacie i w se−
minarium przy ul. Wiślnej w Krakowie pomagaliśmy
przy rozbudowie, remontach, mieszkaliśmy często
w wielkim ścisku, ale nikt z nas nie buntował się na
takie warunki. Przeciwnie, te czasy zapamiętałem
jako czas bardzo dobry, radosny. Jak wielu na stu−
diach, Romek może nie był orłem, ale radził sobie
dobrze. Spotkaliśmy się razem w ramach naszych
nowicjatów, gnietliśmy się w spartańskich warun−
kach, ale było naprawdę wesoło.

Jest taki kamień w parku w Dębowcu. Pamię−
tam, jak razem z Romkiem pchaliśmy go i przesu−
waliśmy na kołkach. Jest też pewne zdarzenie, któ−
re zapamiętam do końca życia. Na Wielkanoc w se−
minarium na Wiślnej urządziliśmy sobie lany ponie−
działek. Podzieliliśmy się na grupy osób pochodzą−
cych z północy i południa Polski. Woda lała się stru−
mieniami, nigdy tyle jej nie widziałem. Było jej tak
dużo, że doszła aż do zakrystii. Wszystkie wiadra
poszły w ruch. Jak ktoś się zagapił i nie zdążył uciec
czy się uchylić, całe wiadro wody przyjmował na sie−
bie. Radości było co niemiara.”

Wspomnienia zebra³ ks. Piotr Stangricki MS.

maj, czerwiec 2015



16 Światło z La Salette

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

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Aleksandra Juckie−
wicz, Edwin Klessa, Aleksandra Mleczek, Elżbieta Panert−
Mumot, ks. Piotr Stangricki MS – redaktor naczelny, Piotr
Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Jadwiga
Witkowska

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.trzcianka.saletyni.pl lub www.parafia.trzcianka.com.pl
adres e−mail: trzcianka@saletyni.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636;
adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl

Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin,
Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 24 maja · Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
– 4 czerwca · festyn rodzinny w Zespole Szkół Katolickich – 13 czerwca · odpust ku czci św. Jana
Chrzciciela – 28 czerwca · pielgrzymka nauczycieli do Sanktuariów w Krakowie−Łagiewnikach i na Jasnej
Górze – 1−2 lipca · XXXIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 1−13 sierpnia

Rewelacyjne ciasto kruche
Pragnę wszyst−
kich naszych
Czytelników
ponownie za−
prosić do kuli−
narnych przy−
gód. Dzisiaj
zaprezentuję

dwa wyjątkowe przepisy.
Pierwszym jest zapis wskazówek, dzięki któ−

rym możemy przygotować fantastyczne ciasto
kruche o niebywałym, maślanym smaku. Zapew−
ne podbije serce niejednej mamy, synowej i te−
ściowej. W żaden sposób nie da się jego zepsuć,
a smak powstałego wypieku jest niezwykły. Za−
zwyczaj korzystam z tego przepisu, przygotowu−
jąc szarlotkę, ale sprawdzi się świetnie z wszel−
kiego rodzaju owocami, zarówno tymi z ogródka,
jak i ze słoika czy z puszki. Do przygotowania
potrzebujemy następujących składników:

· 0,5 kg mąki,

· 30 dag masła (nie margaryny),

· 4 żółtka,

· 1 szklanka cukru,

· 3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia.
Z podanych składników potrzebujemy wyrobić

ciasto, jakąkolwiek metodą (na stolnicy, sieka−
jąc nożem, w misce, można również roztopić
masło). Po wyrobieniu dzielimy ciasto na dwie
części, będące jednocześnie jego spodem i górą.
Posmarowaną masłem blachę wysypujemy bułką
tartą (świetnie nadają się do tego celu również
wiórki kokosowe) i wyklejamy pierwszą warstwą

ciasta lub ścieramy je na grubej tarce tak, aby
pokryć spód blachy. Następnie układamy przygo−
towane owoce, a na nich pianę ubitą z białek
pozostałych po żółtkach. Całość przykrywamy po−
zostałą ilością startego na tarce ciasta. Blachę
wkładamy do piekarnika rozgrzanego do tempe−
ratury 180oC na około 50 minut.

Ciasteczka orzechowo-pomarañczowe
Dla bardziej cier−
pliwych przygoto−
wałem przepis
na unikalne cia−
steczka orze−
chowo−poma−
rańczowe, które

w pudełku mogą leżeć wiele tygodni. Aby je przy−
gotować, trzeba nam odnaleźć w kuchni nastę−
pujące produkty:

· 150 g masła,

· szczypta soli,

· 6−7 łyżeczek cukru pudru,

· 230 g mąki pszennej (1 i 1/3 szklanki),

· 1 żółtko,

· 75 g posiekanych orzechów włoskich,

· 75 g kandyzowanej skórki pomarańczowej.
Masło, puder, mąkę, żółtko i sól dokładnie

wyrabiamy na stolnicy, a następnie dodajemy do
niego drobno posiekane bakalie. Rozwałkowane
na grubość około 4 mm ciasto, podsypując deli−
katnie mąką, wycinamy w dowolne kształty i pie−
czemy przez około 10 minut w temp. 200oC.

Życzę wszystkim udanej zabawy i smacznego.
ks. Piotr Stangricki MS


