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Światło z La Salette

1050 rocznica chrztu Polski

Z

espół Szkół Katolickich w Trzciance czyn−
nie włączył się w jubileuszowe świętowa−
nie zorganizowane pod hasłem „Gdzie
chrzest, tam nadzieja”. To wielkie wydarzenie
odbyło się z okazji obchodów 1050−lecia chrztu
Polski. W sobotę 16 kwietnia 2016 r. ucznio−
wie, nauczyciele szkoły katolickiej i ich przyjacie−
le w liczbie 60 osób spotkali się o godz. 10.00
na Inea Stadion w Poznaniu — obiekcie piłkar−
skim znajdującym się na osiedlu administracyj−
nym Grunwald Południe.
W trakcie Roku Jubileuszu 1050−lecia chrztu
Polski podziękowaliśmy Bogu za dar wiary chrze−
ścijańskiej, razem cieszyliśmy się i świętowaliśmy
oraz prosiliśmy o błogosławieństwo Pana na przy−
szłość. Poprzez uwielbienie Jezusa, wspólną mo−
dlitwę, zasłuchanie w Słowo Boże, wygłaszane
świadectwa ludzi, którzy poznali miłość Bożą,
i bycie razem mogliśmy napełnić się Duchem Świę−
tym, aby promieniować miłością i Jezusowym prze−
świadczeniem, niosąc Ewangelię tym, którzy jesz−
cze jej nie odkryli. Podczas świętowania ożywiała
nas myśl: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.
Należy zaznaczyć, że centralne uroczystości 1050
rocznicy chrztu Polski rozpoczęły się w dniu 14
kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i na Ostrowie Lednic−
kim. Dzień później zaś w Poznaniu odbyły się po−
siedzenie Zgromadzenia Narodowego pod przewod−
nictwem prezydenta Polski Andrzeja Dudy, zebra−
nie plenarne Konferencji Episkopatu Polski i Msza
św. w Bazylice Archikatedralnej św. św. Aposto−
łów Piotra i Pawła. Z kolei w dniu 16 kwietnia

w stolicy Wielkopolski
zaplanowano spotkanie
ewangelizacyjne na Inea
Stadion. W jego trakcie
zgromadziło się około 35
tys. osób, jak podali or−
ganizatorzy spotkania
ewangelizacyjnego. Zo−
stało ono zwieńczone
prezentacją musicalu
Jesus Christ Superstar.
Dzięki uczestnictwu w rocznicowym wydarze−
niu dorośli i młodzież związani z naszą szkołą
zyskali możliwość aktywnego odniesienia się ze
świadomością do narodowej tożsamości, histo−
rycznego wydarzenia chrztu Polski i bycia ważną
częścią chrześcijańskiej wspólnoty. Wiemy bo−
wiem, że sakrament chrztu świętego widziany
w perspektywie narodowej i indywidualnej nadał
nam szczególną godność w oczach Boga.
Jubileuszowe świętowanie odbywające się na
Inea Stadion podzielono na dwie części. Najpierw
o godz. 10.00 nastąpił początek zgromadzenia,
modlitwy wprowadzające, pieśni uwielbienia
Boga. Następnie o godz. 14.00 uczestniczyliśmy
w Eucharystii połączonej z chrztem dorosłych
i posłaniem. Msza święta stanowiła centralne
obchody rocznicowe. Z kolei część druga obcho−
dów miała swój początek o godz. 19.00 i opie−
rała się na musicalu Jesus Christ Superstar.
W roli Jezusa wystąpił Marek Piekarczyk, polski
wokalista i autor tekstów, wieloletni członek ze−
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społu muzyki rockowej TSA. Wydarzenie zakoń−
czyło się o godz. 21.30. Uczestnicy spotkania
otrzymali posiłek, śpiewnik jubileuszowy i pamiąt−
kę dotyczącą 1050 rocznicy chrztu Polski.
atronat honorowy nad wydarzeniem objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej An−
drzej Duda. Gościem specjalnym był wa−
tykański Sekretarz Stanu kardynał Pietro Paro−
lin. Legat papieski przewodniczył mszy świętej
na poznańskim stadionie. Kazanie wygłosił Prze−
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcy−
biskup Metropolita Poznański Stanisław Gądec−
ki. Podczas przemówienia podkreślono wagę
chrztu Polski. W uroczystości wzięli udział przed−
stawiciele Kościołów chrześcijańskich. W trak−
cie spotkania podano głośno zatwierdzoną
w 2000 r. deklarację tych związków wyznanio−
wych o wzajemnym uznaniu chrztu świętego.
Zebrani odnowili też przyrzeczenia chrzcielne.
W czasie Eucharystii sakrament chrztu i bierz−
mowania przyjęły dwie dorosłe osoby. Obie ko−
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biety po raz pierwszy przystąpiły też do Komunii
św. Z kolei kilkunastu przedstawicieli świeckich
z całej Polski otrzymało krzyże misyjne, pobłogo−
sławione przez metropolitę poznańskiego abp.
Stanisława Gądeckiego. Zostali oni posłani do
„apostolskiej posługi przekazu wiary w Polsce”.
Jubileusz przypomniał wszystkim zebranym
o tym, że polska państwowość ma swe zaczątki
w Wielkopolsce. Znaczenie tego regionu jest wy−
jątkowe, jeśli chodzi o postępowanie procesu
chrystianizacji polskich ziem i zarysowywania się
naszego państwa. Dzięki spotkaniu ewangeliza−
cyjnemu uczestnicy umocnili swoją wiedzę histo−
ryczną i tożsamość chrześcijańską. Poznań zaś
ukazał się nam jako miasto europejskie będące
kolebką państwa i miejsce rozpowszechniania
treści chrześcijańskich, miasto kojarzone
z chrztem, pierwszą katedrą w Polsce oraz gro−
bami Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zlokali−
zowanymi w katedralnych podziemiach.
Krzysztof Felsmann
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
3 marca obchodziliśmy 285 rocznicę nadania
praw miejskich Trzciance. O godz. 17.00 w koście−
le pw. św. Jana Chrzciciela ks. proboszcz Wawrzy−
niec Skraba MS celebrował uroczystą Mszę św.
w intencji wszystkich mieszkańców miasta. Liturgii
asystowały poczty sztandarowe organizacji politycz−
nych i społecznych oraz szkół. W kościele zgroma−
dzili się przedstawiciele władz miasta i gminy oraz
liczni mieszkańcy Trzcianki. Oprawę muzyczną litur−
gii stworzyły: orkiestra dęta Trzcianeckiego Domu
Kultury oraz Chór TDK Pasjonata.
4 marca odbyła się po raz pierwszy w Trzciance
męska droga krzyżowa. Punkt spotkania był zlokali−
zowany przy drodze Trzcianka – Wołowe Lasy, a tra−
sa wyznaczona przez pana Krzysztofa Zakrzewskie−
go przebiegała lasem w kierunku jeziora Trzcinno
koło Niekurska. Ogółem w spotkaniu modlitewnym
udział wzięło 34 mężczyzn, a najstarszy uczestnik
miał 70 lat. Na zakończenie nabożeństwa ks. pro−
boszcz Wawrzyniec Skraba MS udzielił błogosławień−
stwa wszystkim uczestnikom.
9 marca podczas uroczystej Mszy św. o godz.
18.00 ks. biskup Edward Dajczak, ordynariusz ko−
szalińsko−kołobrzeski, udzielił naszej młodzieży sa−
kramentu bierzmowania. Mszę św. koncelebrowali
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS wraz z księż−
mi katechetami Mariuszem Domaradzkim MS,
Krzysztofem Juszczykiem MS oraz Szymonem Datą
MS – opiekunem przystępujących do sakramentu.
W tym roku, po raz pierwszy w naszej parafii, pod−
czas ceremonii namaszczenia krzyżmem bierzmo−
wanym bezpośrednio towarzyszyli, oprócz świadków,
również rodzice. Módlmy się wszyscy w intencji mło−
dych ludzi, na których spłynęła moc Ducha Święte−
go, aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów.
18 marca mieszkańcy Trzcianki spotkali się na
IV Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas przy współpra−
cy Trzcianeckiego Domu Kultury. W jego programie,
oprócz kiermaszu wyrobów warsztatowych o tema−
tyce świątecznej, tradycyjnie znalazły się również pre−
zentacje i sprzedaż produktów regionalnych oraz
świątecznych wyrobów spożywczych.
18 marca po Mszy św. wieczornej na ulice Trzcian−
ki wyruszyli mieszkańcy miasta, by w uroczystym
nabożeństwie drogi krzyżowej, niosąc swoje krzyże
dnia powszedniego, podążać za cierpiącym Chrystu−

sem. Uliczne nabożeństwo rozpoczęło się w na−
szym kościele, następnie uroczyste przejście od−
było się ulicami Sikorskiego, Dąbrowskiego, Mic−
kiewicza, Broniewskiego, Wieleńską, Fałata i Wi−
tosa. Nabożeństwo pasyjne zakończyło się przy
kaplicy parafii Matki Bożej Saletyńskiej.
20 marca Niedzielą Palmową Męki Pańskiej roz−
poczęliśmy Wielki Tydzień — czas dla chrześcijanina
wyjątkowy. W czytelnych znakach Triduum Paschal−
nego trwajacego od 24 do 27 marca przeżywaliśmy
Ostatnią Wieczerzę, Mękę i Śmierć Chrystusa oraz
radość Zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną.
24 marca w Wielki Czwartek podczas Mszy
św. Wieczerzy Pańskiej pięciu aspirantów złożyło
ślubowanie i zostało przyjętych do grona liturgicz−
nej służby ołtarza w naszej parafii.
2 kwietnia przeżywaliśmy 11 rocznicę powrotu
do Domu Ojca Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II.
Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. wieczornej
udaliśmy się pod jego pomnik, by podziękować Bogu
za pontyfikat Wielkiego Rodaka. Wyrazem naszej
wdzięczności były ciepłe słowa, pieśni oraz zapala−
ne znicze i składane kwiaty, ale przede wszystkim
żarliwa modlitwa, by nauczanie Papieża pozostało
w naszych sercach i przynosiło błogosławione owoce.
3 kwietnia w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miło−
sierdzia Bożego, w wiosennej i paschalnej atmos−
ferze Zespół Szkół Katolickich w Trzciance wraz
z Fundacją „Wyobraźnia Miłosierdzia” zgromadził
wszystkich chętnych w parku 1 Maja z okazji II Tań−
ca Wielkanocnego. Na zakończenie ks. proboszcz
Wawrzyniec Skraba MS dokonał aktu zawierzenia
świata i naszego miasta Miłosierdziu Bożemu.
17 kwietnia w naszym mieście rozpoczął się XXXIII
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, poświęcony głów−
nie trzem tematom: 1050 rocznicy chrztu Polski, 70
rocznicy pracy księży misjonarzy saletynów w Trzcian−
ce oraz wielkiemu powieściopisarzowi, laureatowi
Nagrody Nobla — Henrykowi Sienkiewiczowi, które−
go 100 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.
23 kwietnia o godz. 9.00 z okazji 70 rocznicy
przybycia pierwszych księży saletynów do Trzcianki
ks. Silvano Marisa z Rzymu, Generał Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, odprawił Mszę
św. o Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapła−
nów posługujących w naszej parafii oraz o życie wiecz−
ne dla zmarłych saletynów. Po zakończeniu Mszy
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św. w oratorium Domu Parafialnego odbyło się
sympozjum saletyńskie poświęcone wyżej poda−
nej rocznicy, a także historii, roli i znaczeniu misjo−
narzy Pięknej Pani w krzewieniu jej przesłania, prze−
kazanego nam poprzez pastuszków Melanię
i Maksymina. Obchody rocznicowe odbywały się
również w ramach trzcianeckiego XXXIII TKCh.
24 kwietnia na zakończenie XXXIII Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej ks. Silvano Marisa z Rzy−

Rocznica
nadania praw miejskich Trzciance

mu celebrował uroczystą Sumę, podczas której
wręczył doroczne wyróżnienie „Człowiek Wiary, Czło−
wiek Czynu 2015”. Generał Zgromadzenia Misjo−
narzy Matki Bożej z La Salette spotkał się rów−
nież z twórcami prac artystycznych podczas uro−
czystego podsumowania Konkursu Prac Artystycz−
nych o Motywach Religijnych, które odbyło się
w hallu Domu Parafialnego.
Piotr Syrotiak

Niedziela Palmowa
Wigilia Paschalna

Mêska droga krzy¿owa

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Droga krzy¿owa ulicami miasta

Wielka Sobota

Wigilia Paschalna

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, br. Marek Pis MS

Kiermasz wielkanocny 2016
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Œw. Andrzej Bobola – aposto³ Polesia
W dniu 16 maja obchodzimy
wspomnienie św. Andrzeja Bobo−
li – jezuity, męczennika, ogłoszo−
nego patronem Polski w 2002 r.
Urodził się w 1591 r. w Strachoci−
nie koło Sanoka. Do jezuitów wstą−
pił w Wilnie, gdzie studiował teo−
logię i filozofię. W wieku 31 lat
otrzymał święcenia kapłańskie.
Pracował w Nieświeżu, Wilnie,
Bobrujsku, Płocku, Warszawie,
Łomży i Pińsku jako duszpasterz,
kaznodzieja, spowiednik. Ostatnie
lata życia poświęcił pracy misyjnej
na Polesiu (tereny dzisiejszej Bia−
łorusi, Ukrainy i wschodniej Polski).
Żył w czasach, które Henryk Sien−
kiewicz opisywał w Trylogii jako cza−
sy kozackiej zawieruchy. Kozacy w drugiej połowie
XVII w. nieustannie najeżdżali Polesie, szczególnie nie−
nawidzili i bestialsko mordowali prawosławnych, któ−
rzy przeszli na katolicyzm, na mocy unii brzeskiej*.
Różne źródła tak opisują jego ostatnie chwile: „W
ów straszny dzień 16 maja 1657 roku, dowiedziaw−
szy się, że szukają go Kozacy, wraz ze swym towarzy−
szem jezuitą postanowił mimo wszystko uciekać. Ko−
zacy dopadli ich, towarzyszowi Boboli udało się uciec,
natomiast jego samego pochwycono, brutalnie pobi−
to, a potem …”. Zdaniem niektórych trudno znaleźć
w dziejach chrześcijaństwa tak wyrafinowany i okrut−
ny rodzaj tortur.
Po jego śmierci zaczęły dziać się niesamowite
rzeczy. Ciało leżało w kościele w Pińsku zapomnia−
ne. Dopiero gdy ukazał się rektorowi seminarium
i polecił mu odnaleźć trumnę, okazało się, że nie mia−
ło ono żadnych oznak rozkładu. Przy jego grobie mo−
dlili się i doznawali cudów katolicy i prawosławni.
Św. Andrzej Bobola w cudowny sposób zawsze
był obecny w trudnej historii Polski. „Cud nad Wisłą”
w 1920 r. przypisuje się także jego wstawiennic−
twu. Józef Piłsudski pisał w liście do Benedykta XV:
„Ojcze Święty! Od początku wojny światowej, która
zda się obecnie dobiegać końca, Bóg Wszechmo−
gący widocznie błogosławił naszej bohaterskiej ar−
mii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, Ojczyzna

nasza zmartwychwstała, co we−
dług rachub ludzkich zdawało się
prawie niemożliwe. Przypisujemy
to dokonanie się aktu sprawiedli−
wości dziejowej możnemu wsta−
wiennictwu naszych Świętych Pa−
tronów, a zwłaszcza błogosławio−
nemu Andrzejowi Boboli…”
W 1938 r., gdy po ogłoszeniu
świętym, męczennik „wracał”
z Rzymu do Polski, na trasie prze−
jazdu przy trumnie z ciałem gro−
madziły się setki tysięcy wiernych.
Relikwie św. Andrzeja złożono
w kaplicy jezuitów przy ul. Rako−
wieckiej w Warszawie. Obecnie
ciało spoczywa w krypcie pod pre−
zbiterium nowego sanktuarium
konsekrowanego w 1991 r., wybudowanego ku
czci świętego.
Jan Paweł II, w liście na 400−lecie unii brzeskiej,
w dniu 12 listopada 1995 r. napisał do Polaków:
„(…) Z naszą pamięcią religijną wiąże się nieod−
łącznie obowiązek uświadomienia sobie wartości
męczeństwa i wskazywania konkretnych świadków
wiary jako godnych powszechnej czci (…)”.
Obecnie, kiedy to podstawowe wartości chrze−
ścijańskie są podważane i atakowane, a Polska
wciąż musi walczyć o swoją religijną tożsamość i
wierność nauczaniu Kościoła, św. Andrzej Bobola
jest nam szczególnie potrzebny. Módlmy się za Jego
wstawiennictwem o jedność i zgodę wśród Pola−
ków w każdej dziedzinie naszego życia:
„Święty Męczenniku, o nasz Apostole,
Przez Twe proroctwo, przez Twe święte blizny
Wyjednaj jedność wiary dla Ojczyzny!”
Wiele innych niesamowitych historii o św. An−
drzeju Boboli można przeczytać w książkach do−
stępnych w Bibliotece Parafialnej w Trzciance.
Jadwiga Witkowska
* Unia Brzeska – porozumienie z 1596 r. pomiędzy Ko−
ściołem katolickim i prawosławnym na synodzie w Brze−
ściu Litewskim. Miało ono na celu podporządkowanie
Kościoła prawosławnego jurysdykcji papieskiej na tere−
nach Rzeczypospolitej, przy zachowaniu przez Kościół
prawosławny dotychczasowego obrządku.
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„Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed
Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na
cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymba−
łach” – mówi fragment Pisma Świętego Starego
Testamentu (2 Sm 6, 5). A jak jest z tańcem we
współczesnym Kościele?
Istnieje wiele form ewangelizacji, do których
należą także spotkania mające na celu adorowanie
Boga. Z całego bogactwa – swoistych już dziś rytu−
ałów – każdy może wybrać coś dla siebie, bliskie
jego duchowości, temperamentowi. Bez wątpienia
obok adoracji w ciszy, podczas nabożeństw popu−
larną dziś formą są spotkania charyzmatyczne, wy−
korzystujące naturalne zdolności człowieka, jak
śpiew czy taniec. Wciąż zatem jest on jedną z form
ekspresji na wyrażenie swojego zachwytu Bogiem.
Ma swoich zwolenników i przeciwników w Kościele.
Nie jest to zresztą novum. Mikal, córka Saula, któ−
ra „wzgardziła nim w sercu” (2 Sm 6, 16), ma do
dziś swych następców. Wiele osób z dużym dystan−
sem i w krytyczny sposób odnosi się do tańców
w kościele. Sądzą, że jest to miejsce, w jakim nie
przystoi żadne inne uwielbienie poza poważną mo−
dlitwą, głębokim rozważaniem, kontemplacją. Prze−
ciwwagą dla tego konserwatywnego spojrzenia na
wspólnotę Kościoła jest dziecięctwo Boże jako wy−
raz objawienia się Miłości Stwórcy w życiu świętych.
W Dzienniczku św. Faustyny czytamy o upodobaniu
Pana Jezusa w prostocie duszy (por. Dz 332). Jedy−
nie dzieci istotą swojego bytu, wpisanego w ich toż−
samość — prostą, szczerą, bezradną, budzącą
w dorosłych ukrytą czułość i wrażliwość, potrafią w
nieskrepowany i bardzo naturalny sposób dać wyraz
miłości i przywiązania… Uwielbiajmy więc Boga jak
każdy z nas potrafi – czystym sercem, modlitwą,
śpiewem, tańcem!
Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance
podchwycili to wezwanie z wiel−
kim entuzjazmem, włączając się
w przygotowanie II Tańca Wiel−
kanocnego jako wyrazu uwielbie−
nia Chrystusa Zmartwychwsta−
łego. Przez kilka tygodni zajęć
tanecznych, w których uczest−
niczą wszystkie dzieci szkoły

podstawowej, przygotowywano układ choreograficz−
ny. Najpierw pod okiem instruktorki tańca towarzy−
skiego p. Danuty Antosz, następnie pod śmiałym
przewodnictwem swojej szkolnej koleżanki, szósto−
klasistki Joanny Banasik. Pomysłodawczynią pro−
jektu była p. dyrektor Bożena Wargin, która zapro−
ponowała tę formę ewangelizacji ulicznej jako jedną
ze składowych części obchodów Niedzieli Miłosier−
dzia Bożego 3 kwietnia 2016 r. Zgromadzeni wów−
czas w parku 1 Maja uczestnicy szkolnego przedsię−
wzięcia mogli najpierw zobaczyć, a potem odtańczyć
wspólnie z dziećmi przygotowany układ. Trudno stwier−
dzić, na czym polega fenomen tego wydarzenia, lecz
widok tańczących dla Jezusa dzieci rozpierał serca
obserwatorów. Ta ich nieskrępowana radość, spon−
taniczność, niegasnący entuzjazm dawały wielką na−
dzieję i wiarę w to, że Syn Boży nas kocha, a dowo−
dem Jego Miłości jest każdy z nas. Ruch wyraził pro−
ste, a przepełnione uwielbieniem dla Niebieskiego
Rodzica, najcenniejszego widza: „Tato, Tato, pats jak
tańcę!”. Czy może być coś piękniejszego…
Pamiętajmy jednak o tym, aby nasze uwielbienie
nie zatrzymało się na okazjonalnym tańcu, wykona−
nym dla Boga od święta. Możemy każdego dnia uwiel−
biać Go – przede wszystkim w ciszy swojego serca,
dbać o osobistą relację z Nim, zachwycać się Jego
Miłością. Niech tańcem uwielbienia staną się nasze
myśli i czyny. Niech Jego Miłość „tańczy” w każdym
naszym słowie. Metaforycznie roztańczonym krokiem
przekraczajmy jak najczęściej próg kościoła i naszej
kaplicy całodziennej adoracji Naj−
świętszego Sakramentu, w któ−
rych to możemy radośnie, z dzie−
cięcą szczerością uwielbiać
Boga tym, czym żyjemy – życiem
Dziecka Bożego, w którym Bóg
uwielbia się sam.
Marzena Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann

Taniec uwielbienia
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Szlaki Mi³osierdzia Bo¿ego
Trwający Rok Święty Miłosier−
dzia ogłoszony przez papieża
Franciszka jest czasem ogrom−
nej łaski. Przeżywany w Polsce
jubileusz chrztu Polski – 1050−
lecia wkroczenia Chrystusa
w historię naszego narodu,
może być dla wielu z nas dosko−
nałą sposobnością do odnowie−
nia lub rozpoczęcia głębokiej
więzi z Bogiem. Doskonale wie−
my, że relacje międzyludzkie
tworzą się latami poprzez wza−
jemnie spędzony czas, wspólnie
podjęte działania i zabawy. Kon−
takt człowieka z Bogiem – Ab−
solutem, Siłą Wyższą, nawiązu−
je również poprzez wzajemne ob−
cowanie, przebywanie, we−
wnętrzny lub zewnętrzny dialog,
przeżyty czas na modlitwie, szu−
kanie przestrzeni, w której po−
zwalamy się odnaleźć Bogu.
O wiele łatwiej odnowić rela−
cję z Panem temu, kto kiedyś
doświadczył Jego realnego działania w swoim sercu.
Dla tych natomiast, którzy nie są zaawansowani du−
chowo, Jezus poprzez posługę św. s. Faustyny Ko−
walskiej przygotował szlaki, ścieżki, które doprowadzą
ich do prawdziwej zażyłości z Bogiem. W Dzienniczku
członkini Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier−
dzia znajdziemy pięć źródeł, poprzez które Miłosier−
dzie – największy przymiot Boga, zostanie przyjęte
i ogłoszone na całym świecie.
1. Obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem „Jezu,
ufam Tobie”
Geneza obrazu wiąże się z mistyczną wizją św. s.
Faustyny mającą miejsce w płockim klasztorze w dniu
22 lutego 1931 r.: „Wieczorem, kiedy byłam w celi,
ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jed−
na ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga
dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na pier−
siach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czer−

wony, a drugi blady. (…) Po chwili
powiedział mi Jezus: Wymaluj
obraz według rysunku, który wi−
dzisz z podpisem: Jezu, ufam To−
bie. Pragnę, aby ten obraz czczo−
no najpierw w kaplicy waszej i na
całym świecie.” (Dz. 47). Obraz
Miłosierdzia Bożego ma służyć
jako naczynie, narzędzie, przez
które Bóg rozdaje łaski. Jego kult
ma polegać na ufnej modlitwie po−
łączonej z pełnieniem uczynków
miłosierdzia. Bł. ks. Michał Sopoć−
ko pisał: „Ufność w Miłosierdzie
Boże chroni nas sprzed atakami
piekła. Wszystkie pokusy łatwiej
zwyciężamy przez krótki akt strze−
listy skierowany do serca Jezusa
Jezu, ufam Tobie.”. Oczywiście pa−
miętamy, że odbiorcą naszej mo−
dlitwy nie jest kawałek płótna po−
kryty farbą malarską, ale Chry−
stus, do którego ów wizerunek
nas odnosi.
2. Święto Miłosierdzia Bożego
Sam Jezus w Dzienniczku aż 14 razy nawiązuje
do Święta Miłosierdzia, określa jego miejsce w ka−
lendarzu, cel ustanowienia, sposób przygotowania
i obchodzenia. Przygotowaniem ma być nowenna
(dziewięć dni liczone od Wielkiego Piątku), składa−
jąca się z odmawiania Koronki do Bożego Miłosier−
dzia. Z tym dniem i przyjętym wraz z nim odpustem
wiąże Jezus największa obietnicę — zupełne odpusz−
czenie kar i win. Syn Boży mówi do św. s. Faustyny:
„Proś wiernego sługę Mojego, żeby w dniu tym po−
wiedział światu całemu o tym wielkim Miłosierdziu
Moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia,
ten dostąpi odpuszczenia kar i win.” (Dz. 300).
3. Koronka do Bożego Miłosierdzia
Kolejnym nabożeństwem dotyczącym Miłosier−
dzia Boga jest Koronka do Bożego Miłosierdzia,
odmawiana na paciorkach różańca. Jezus podyk−
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tował św. s. Faustynie cały tekst modlitwy i jej prze−
bieg. Słowa, które wtedy wypowiadamy, odnoszą
się do bolesnej Męki Jezusa, której owoce ofiaru−
jemy Bogu Ojcu jako ofiarę przebłagalną za grze−
chy własne i całej ludzkości. W rozmowie ze św. s.
Faustyną Mesjasz zachęca do odmawiania tej
modlitwy: „Dusze, które odmawiać będą tę koron−
kę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szcze−
gólnie w śmierci godzinie.” (Dz. 754). Do modli−
twy tą szczególną koronką Jezus przywiązał jedną
obietnicę ogólną i cztery szczegółowe. Pierwsza
z nich brzmi następująco: „Przez nią (koronkę) upro−
sisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgod−
ne z moją wolą.” (Dz. 1731). Z kolei trzy obietnice
szczegółowe dotyczą konających i grzeszników:
„Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wiel−
kiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą
podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratun−
ku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli
raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nie−
skończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby
poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych
łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu
miłosierdziu.” (Dz. 687).
„Kiedy przy konających odmawiają te koron−
kę, uśmierza się gniew Boży, a niezgłębione miło−
sierdzie ogarnia duszę.” (Dz. 811).
„Wszystkim duszom, które uwielbiać będą
to moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęca−
jąc inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie –
dusze te w godzinę śmierci nie doznają przeraże−
nia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej
walce...” (Dz. 1540). „Gdy te koronkę przy konają−
cym odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem
a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy,
ale jako Zbawiciel miłosierny.” (Dz. 1541).

·
·
·

4. Godzina Miłosierdzia
Zwykle odmawiamy Koronkę do Bożego Miło−
sierdzia codziennie o godz. 15.00. Jednak wska−
zany czas jest szczególnym momentem ze wzglę−
du na śmierć Zbawiciela na krzyżu, co nastąpiło
właśnie o tej porze dnia na Golgocie. Godzina Mi−
łosierdzia jest formą kultu, przez którą czcimy mo−
ment konania Jezusa. Nie chodzi o medytacyjne
skrupulatne zagospodarowanie pełnych 60 minut.
Modlitwa polega na tym, aby w chwili, gdy wybije
godz. 15.00, w sposób duchowy stanąć obok Je−
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zusa na Kalwarii i towarzyszyć Jego konaniu, łączyć
z Bożym cierpieniem swoje własne trudności. Jest
to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Boże−
go Miłosierdzia. Jezus zachęca do takiej modlitwy:
„O tej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szcze−
gólnie dla grzeszników i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim
opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wiel−
kiego miłosierdzia dla świata całego. W tej godzi−
nie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi
przez mękę Moją.” (Dz. 1320).
5. Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego
Apostolstwo Miłosierdzia Bożego polega na
dawaniu świadectwa i przekonywaniu człowieka
o niezgłębionym Miłosierdziu Boga. Obietnica do−
tycząca szerzenia czci Pańskiego przymiotu dostęp−
na jest dla każdego człowieka. Jezus zapowiada:
„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego,
osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe
niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sę−
dzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej
godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz
miłosierdzia Mojego; szczęśliwa dusza, która przez
życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie
dosięgnie jej sprawiedliwość.” (Dz. 1075). Jezus
nie określił konkretnie sposobów szerzenia czci
Miłosierdzia Bożego, jednak przykładem dla nas
może posłużyć życie św. s. Faustyny Kowalskiej.
Wydaje się, że najbardziej autentycznym świadec−
twem jest życie całkowitym zawierzeniem się Bogu,
Jego Opatrzności i Miłosierdziu. Podobnie ma się
rzecz z szukaniem i pełnieniem woli Bożej połączo−
ne z miłosierdziem okazywanym wobec bliźniego.
Na górze błogosławieństw podczas kazania na gó−
rze Jezus jasno wskazuje kierunek swojemu ucznio−
wi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło−
sierdzia dostąpią.” (Mt 5,7). Z tego również wzglę−
du, zainspirowani słowami papieża Franciszka, roz−
poczęliśmy w poprzednim numerze naszego cza−
sopisma opisywanie poszczególnych uczynków mi−
łosierdzia względem duszy i ciała.
Swoją obietnicę kieruje Jezus także do księży:
„Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzeszni−
cy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy mówić
będą o niezgłębionym Miłosierdziu Moim, o litości,
jaką mam dla nich w swoim sercu.” (Dz. 1521).
ks. Piotr Stangricki MS
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Powo³ania zakonne
z Trzcianki
W poprzednim numerze „Œwiat³a
z La Salette” na zakoñczenie Roku ¯ycia
Konsekrowanego przedstawiony
zosta³ wykaz 26 powo³añ kap³añskich
z Trzcianki, pocz¹wszy od 1945 r.
Obecnie prezentujê wykaz 16 powo³añ
zakonnych za ten sam okres:
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium Fa−
miliae Mariae — FRM):
1. śp. s. Regina Żylińska FRM (1933/1959/
2015). Siostra podejmowała pracę wycho−
wawczą i katechetyczną w Poznaniu, Warszawie,
Szamotułach, Płudach, Białołęce Dworskiej oraz
pracę biurową w Warszawie, Poznaniu, Włocław−
ku i Ciechocinku. Zmarła w Wieleniu i tam zo−
stała pochowana.
2. śp. s. Maria Powchowicz FRM (1939/
1966/1988). Siostra pracowała jako wychowaw−
czyni w Szamotułach w Domu Dziecka. Zmarła
w Szamotułach i tam została pochowana.
3. s. Alicja Żyźniewska FRM (1960/1985).
Siostra pracowała jako zakrystianka w Poznaniu
i Trzciance, jako organistka w Szamotułach, jako
katechetka w Międzyrzeczu, Pszczewie, Trzcielu,
Poznaniu, Trzciance i Koszalinie.
4. s. Grażyna Orłowska FRM (1964/1992).
Siostra pracowała jako katechetka w Poznaniu,
Gdańsku−Nowym Porcie, Koszalinie, Włocławku.
Obecnie jest Przełożoną Prowincjalną Prowincji
św. Józefa w Poznaniu.
5. s. Barbara Szarkiewicz RFM (1965/
1994). Siostra pracowała jako zakrystianka
w Poznaniu, potem jako pielęgniarka w Koperni−
kach, Wałbrzychu, Gdańsku−Oliwie i Szamotu−
łach.
6. s. Katarzyna Orłowska FRM (1970/
1998). Siostra pracowała w Arcybiskupim Se−
minarium Duchownym w Poznaniu, następnie

jako katechetka w Trzcielu, Mikstacie, Gorzowie
Wielkopolskim, Koszalinie i w Poznaniu.
7. s. Ewa Szczutkowska FRM (1970/1999).
Siostra pracowała w Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu, następnie jako kate−
chetka w Międzyrzeczu, Gdańsku−Nowym Porcie,
Lubieniu Kujawskim, Poznaniu i Mikstacie.
8. s. Aneta Pielacha FRM (1975/2002). Sio−
stra pracowała w Arcybiskupim Seminarium Du−
chownym w Poznaniu, następnie jako wychowaw−
czyni w Domu Dziecka w Szamotułach, obecnie
w świetlicy środowiskowej w Mikstacie.
9. śp. s. Zofia Sokołowska FRM (1968/
2009/2016). Siostra pracowała jako opiekun−
ka osób starszych w Szamotułach, w Wieleniu,
Lubieniu Kujawskim i w Domu Prowincjalnym w
Poznaniu. Zmarła w Poznaniu. Pochowana została
na cmentarzu komunalnym w Trzciance.
10. s. Bogusława Gajowska FRM (1976/
2009). Siostra pracowała jako katechetka w Ko−
szalinie, Legnicy i Brzegu Dolnym.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi zostało założone w Petersburgu w 1857 r.
przez ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
późniejszego arcybiskupa warszawskiego. Ojciec
Święty Benedykt XVI ogłosił go świętym w 2009
r. Celem Zgromadzenia jest służba bliźnim, szcze−
gólnie ubogim, okazywana przez wychowanie,
nauczanie dzieci i młodzieży, troska o chorych,
starszych i samotnych. Siostry podejmują także
prace w parafiach i instytucjach kościelnych oraz
w katechizacji. Swoje życie kształtują na wzór
Świętej Rodziny. Aktualnie siostry Franciszkanki
Rodziny Maryja pracują w Polsce, Brazylii, we
Włoszech, w Rosji, na Białorusi, Ukrainie i w Ka−
zachstanie.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu (Congregatio Sororum Sacrae Fami−
liae de Nazareth – CSFN):
11. s. Ewa Ginda CSFN (1962/1989). Sio−
stra pracowała w Słupsku, była przełożoną
w Kamieniu Rzeszowskim, w Łomży oraz w Słup−
sku. Aktualnie jest katechetką w gimnazjum
w Olsztynie.
12. s. Katarzyna Witkowska CSFN (1968/
1996). Siostra pracowała w Krakowie (pomoc

nauczyciela w przedszkolu sióstr nazaretanek),
w Gdyni (nauczyciel w przedszkolu przy parafii
Najświętszej Marii Panny), w Tymbarku (dyrek−
tor w Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym),
w Elblągu (dyrektor w Niepublicznym Przedszkolu
Katolickim), w Krakowie (nauczyciel w Przedszko−
lu im. Najświętszej Rodziny, później przełożona
wspólnoty i kierownik Domu Samotnej Matki),
w Marcyporębie (przełożona wspólnoty i dyrektor
przedszkola niepublicznego sióstr nazaretanek),
w Elblągu (pedagog w Ośrodku Wsparcia Inter−
wencji Kryzysowej oraz w Domu dla Matek z Ma−
łoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży).
13. s. Anna Waśkowska CSFN (1969/
1996). Siostra pracowała w przedszkolu w Kra−
kowie, a po studiach na Uniwersytecie Gdańskim
i Warmińsko−Mazurskim w Olsztynie pracowała
w przedszkolu w Rzymie, gdzie pełniła funkcję
wychowawcy oraz dyrektora przedszkola. Aktual−
nie pracuje w Domu Pielgrzyma w Loretto.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu założyła bł. Maria od Jezusa Dobrego
Pasterza, Franciszka Siedliska w Rzymie w 1875 r.
Celem zakonu jest apostolstwo wśród rodzin
poprzez wychowywanie oraz nauczanie dzieci
i młodzieży, praca katechetyczna w szkołach, in−
ternatach, przedszkolach, praca w domach opieki
oraz w szpitalach. Aktualnie na świecie jest pra−
wie 1700 sióstr nazaretanek (w Polsce 860)
w kilkunastu państwach.
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dzenie liczy ponad 18 tysięcy sióstr, które pra−
cują w 91 państwach.
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświęt−
szej Maryi Panny – prezentki (Congregatio Vir−
ginum a Praesentatione Beatae Mariae Vir−
ginis):
15. s. Renata Pawlak (1962/1990). Siostra
pracowała w Zielonej Górze, Zabrzu, Świdnicy,
Jordanowie Podhalańskim, Rzeszowie, Błażowej
i Częstochowie (przełożona wspólnoty). Magister
teologii — pracuje jako katechetka.
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświęt−
szej Maryi Panny założyła Błogosławiona Zofia
z Maciejewskich Czerska w 1627 r. w Krako−
wie. Celem Zgromadzenia jest praca w zakresie
wychowania i nauczania dzieci i młodzieży żeń−
skiej w duchu chrześcijańskim. Klasztory sióstr
prezentek funkcjonują w Polsce, na Ukrainie
i w Rzymie.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z La Salet−
te – saletynki (Soeurs de Notre−Dame de la
Salette – SNDS):
16. s. Maria Ostrowska SNDS – (1960/2002).
Siostra pracowała we Francji, na Madagaskarze
(dyrektor szkoły w Antsirabe), we Francji, w Pol−
sce – Rzeszów i Dominikowice (przełożona Domu
Zakonnego). Obecnie posługuje we Francji w Sète
(przelożona Domu Zakonnego i asystentka pro−
wincjalna w Prowincji Francuskiej).

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego
Wincentego á Paulo – szarytki (Cogregatio Pu−
ellarum Caritas Sancti Vincentii á Paulo – SM):
14. s. Janina Kulbiej SM (1951/1986). Sio−
stra jest farmaceutką i obsługiwała apteki szpi−
talne w Warszawie. Obecnie jest na emeryturze
i prowadzi posługę wśród chorych i samotnych
w domach.

Zgromadzenie zostało założone przez Henriet−
te Delvy−Fabry w 1871 r. Celem zakonu jest życie
wspólnotowe zakorzenione w modlitwie, w du−
chu pojednania i w apostolstwie. Obecnie Zgro−
madzenie liczy 265 sióstr, które pracują w 11
krajach.
Edwin Klessa

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego
Wincentego á Paulo zostało założone przez św.
Wincentego á Paulo i św. Ludwika de Marillac
w 1633 r. Celem Zgromadzenia jest szerzenie
chwały Bożej oraz służba Jezusowi w bliźnich
najbardziej potrzebujących pomocy, a więc ubo−
gich, chorych, starców i dzieci. Obecnie Zgroma−

Objaśnienia:
1) Kolejność zgromadzeń została podana wg ilości
sióstr, a także wg dat złożenia ślubów wieczystych.
2) Kolejność osób w poszczególnych zgromadzeniach
została podana według rocznika złożonych ślubów wie−
czystych.
3) Podane w nawiasach lata zapisane są zgodnie
z następującą kolejnością występowania: urodziny / śluby
wieczyste / śmierć.

Fot.: Edwin Klessa
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ROK JUBILEUSZOWY
Œwiêtowanie lat jubileuszowych w Koœciele
katolickim pochodzi z judaizmu i zwi¹zane
jest z prze¿ywaniem przez Izraelitów lat
szabatowych i rocznicowych. Stary
Testament nakazywa³, aby w narodzie
wybranym co siedem lat obchodzono
rok szabatowy. Polega³ on na zakazie
uprawiania w tym czasie ziemi i zbierania
jej plonów oraz koniecznoœci darowania
wszelkich d³ugów.
Autor Księgi Wyjścia mówi do Izraelitów: „Przez
sześć lat nie będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej
płody, a siódmego pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie
dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu,
a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz
z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym.” (Wj
23, 10–11). Zalecenia te wynikają z wiary, że zie−
mia i wszelki obrót towarami przynależą Bogu,
a człowiek jest tylko przejściowym ich posiadaczem.
Świadomość jego zależności od Stwórcy powinna
w tym szczególnym czasie prowadzić do naprawie−
nia sprawiedliwości społecznej, czego przejawem
ma być darowanie długów. Dlatego autor natchnio−
ny Starego Testamentu w imieniu Boga wzywa: „Pod
koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie
długów. Na tym będzie polegało darowanie długów;
każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźnie−
mu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub
swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie
ku czci Pana.” (Pwt 15, 1–2).
Izraelici po siedmiu latach szabatowych, czyli co
50 lat, obchodzili rok jubileuszowy według dokład−
nych wytycznych przedstawionych w Księdze Kapłań−
skiej: „Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to
jest siedem razy siedem lat, tak że czas siedmiu
lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dzie−
więć lat. (…) Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla
was rokiem jubileuszowym (…), to będzie dla was
rzecz święta.” (Kpł 25, 8–12).
Rok jubileuszowy oprócz wskazań związanych
z przeżywaniem roku szabatowego zawierał dodat−
kowo obowiązek powrotu ziemi do pierwotnych

właścicieli i uwolnienie niewolników (por. Kpł 25,
8–17). W tym czasie należało przywrócić równość
dla wszystkich Izraelitów, polegającą na oddaniu
im straconego dobytku, a czasem uwolnienia ich
z niewoli. Zamożnym Izraelitom rok jubileuszowy
przypominał, iż nadszedł czas, kiedy niewolnicy przez
odzyskanie wolności mają prawo do odzyskania
swoich praw społecznych i zabranych im dóbr.
Choć ideę świętowania lat jubileuszowych Ko−
ściół katolicki zaczerpnął ze Starego Testamentu,
to nadał jej charakter duchowy, której celem jest
przebaczenie, odpuszczenie grzechów oraz odno−
wienie więzi z Bogiem i bliźnim.
Tradycja świętowania Roku Świętego rozpoczę−
ła się za pontyfikatu Bonifacego VIII (1295–1305)
w 1300 r. Papież zaproponował obchody Roku Ju−
bileuszowego co 100 lat, papież Klemens VI
(1342–52) postanowił natomiast w 1343 r., że
jubileusze będą odbywały się co 50 lat. Kolejna
zmiana została dokonana przez papieża Pawła II
(1464–71), skracająca w 1475 r. ten czas do 25
lat. Miało to na celu umożliwienie każdemu poko−
leniu przeżycie własnego jubileuszu. Od roku 1300
do 2000 w Kościele ogłoszono w sumie 26 lat
jubileuszowych, z których ostatnim był Wielki Jubi−
leusz Roku 2000 obchodzony z okazji drugiego ty−
siąclecia przyjścia Chrystusa na świat. Kolejny cy−
kliczny jubileusz będziemy świętować w 2025 r.
Oprócz jubileuszy zwyczajnych papieże co pewien
czas, gdy uznają, że istnieje ku temu ważna oka−
zja, ogłaszają jubileusze nadzwyczajne. W ostat−
nich czasach nadzwyczajne jubileusze zostały ogło−
szone przez Piusa XI w latach 1933–34 z okazji
1900 rocznicy Odkupienia, przez Jana Pawła II
w latach 1983–34 z okazji 1950 rocznicy Odku−
pienia i papieża Franciszka z okazji Roku Miłosier−
dzia trwającego od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia
20 listopada 2016 r.
Przeżywany obecnie Rok Święty Miłosierdzia jest
dla Kościoła czasem łaski. Ma on nie tylko uczynić
nasze świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniej−
szym, ale przede wszystkim przybliżyć nas do ta−
jemnicy miłosierdzia Bożego, będącego dla nas,
jak pisze papież Franciszek, źródłem radości, uko−

jenia, pokoju i jest warunkiem naszego zbawie−
nia. „Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z czło−
wiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję by−
cia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń na−
szego grzechu”. Papież wskazuje nam też konkret−
ny sposób przeżycia tego świętego czasu, mówiąc,
iż mamy żyć w świetle słów Jezusa: „Bądźcie miło−
sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
To program na życie, który choć może wydawać
się trudny, to jest bogaty w radość i pokój. Prawdę
tę możemy odkryć w Piśmie Świętym, bowiem tek−
sty biblijne mówią nam o Bogu „bogatym w miło−
sierdzie” (Ef 2, 4), objawiającym Go najpełniej
w osobie, słowach i gestach Jezusa z Nazaretu.
Oznacza to potrzebę ponownego odkrycia wartości
medytacji Słowa Bożego, przez które Bóg nieustan−
nie zwraca się do każdego z nas. W ten sposób
możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miłosier−
dzia Boga i przyjęcia go jako własnego stylu życia.
Dla pełniejszego przeżycia darów duchowych
dokonujących się w tym świętym czasie Kościół
ukazuje również znaki symbolizujące niewidzialne
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działanie łaski Bożej, przejście od grzechu do zba−
wienia. Takim znakiem jest obrzęd otwarcia Drzwi
Świętych na czas Roku Świętego, które w pozo−
stałych latach są zamurowane. Ten obrzęd ma
miejsce w czterech rzymskich Bazylikach: św. Pio−
tra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami
i Matki Bożej Większej.
Szczególnym darem lat jubileuszowych jest
możliwość uzyskania odpustu. Jest to darowanie
przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zosta−
ły odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty.
Odpust może być zupełny, jeśli dokonuje się daro−
wanie całej przewidzianej przez Boga kary, lub cząst−
kowy, jeśli stanowi zmniejszenie tej kary. Można
go ofiarować w swojej intencji lub też za kogoś
zmarłego.
W Roku Jubileuszowym mamy możliwość uzyskać
każdego dnia odpust w Rzymie, w ww. Bazylikach
lub też nawiedzając tzw. kościoły stacyjne wyznaczo−
ne przez biskupa danej diecezji. Ordynariusz diecezji
koszalińsko−kołobrzeskiej bp Edward Dajczak wyzna−
czył 12 takich świątyń, w których w czasie trwania
Roku Świętego Miłosierdzia można uzyskać odpust
zupełny. Są nimi: katedra w Koszalinie, konkatedra
w Kołobrzegu, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Skrzatuszu, Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, Sank−
tuarium św. Józefa w Słupsku i kościoły – pw. Miło−
sierdzia Bożego w Miastku, pw. Miłosierdzia Boże−
go w Pile, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Sławnie, pw. św. Ottona w Słupsku, pw.
Miłosierdzia Bożego w Szczecinku, pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Świdwinie oraz pw. Miłosier−
dzia Bożego w Wałczu.
Miłosierdzie przejawia się w spotkaniu Boga
z człowiekiem. By to umożliwić mieszkańcom Trzcian−
ki i okolicznych miejscowości, ks. Wawrzyniec Skra−
ba MS, proboszcz tutejszej parafii, przygotował ka−
plicę Matki Bożej Saletyńskiej przeznaczoną do ca−
łodziennej adoracji Chrystusa w Najświętszym Sa−
kramencie i Jego Matki Najświętszej Maryi Panny.
Nic tak bowiem jak właśnie eucharystyczna obec−
ność Pana nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie
dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech
w Roku Świętym Miłosierdzia, adorując Chrystusa
eucharystycznego, uczynimy z tego uwielbienia żywy
pomnik wdzięczności Bogu za Jego miłosierdzie.
ks. Józef Kopciñski MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

maj, czerwiec 2016
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Spragnionych
napoiæ
„Uczynkami miłosierdzia są dzieła
miłości, przez które przychodzimy
z pomocą naszemu bliźniemu w po−
trzebach jego ciała i duszy.” (Kate−
chizm Kościoła katolickiego, kanon
2447)
Drugi uczynek miłosierdzia wobec
ciała brzmi: „Spragnionych napoić”.
Z całą pewnością niejednokrotnie
doskwierało nam pragnienie. Jednak miejsce na−
szego zamieszkania sprawia, że nie do końca do−
ceniamy życiodajne znaczenie wody.
Naród wybrany żył na Bliskim Wschodzie,
w miejscu, gdzie rok dzieli się na dwa okresy
– deszczów oraz suszy. Ten drugi bywał szcze−
gólnie dotkliwy. Woda, która była niezwykle po−
trzebna do przetrwania, często stanowiła towar
deficytowy. Gdy deszcze ustawały, sucha ziemia
przestawała rodzić swe plony, zwierzęta padały
z wycieńczenia. Umierali również ludzie.
Motyw wody bardzo często pojawia się w Bi−
blii. To Bóg jest jedynym jej dawcą. Jej życio−
dajną funkcję dobrze podkreśla na przykład Psalm
104: „Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój,
Panie, jesteś bardzo wielki! (...) Rozpostarłeś
niebo jak namiot, wzniosłeś swe komnaty nad
wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz
się na skrzydłach wiatru. (...) Jak szatą okryłeś
ją Wielką Otchłanią, stanęły wody ponad góra−
mi. (...) Zakreśliłeś granicę, której nie przekra−
czają, nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. Ty zdroje
kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą:
poją one wszelkie zwierzęta polne, [tam] dzikie
osły gaszą swe pragnienie; nad nimi mieszka
ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój
wydaje. Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby
owocem Twych dzieł nasycić ziemię. Każesz ro−
snąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi
służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwe−
sela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą,
by serce ludzkie chleb krzepił. Drzewa Pana mają
wody do syta, cedry Libanu, które zasadził.”

Światło z La Salette

Pismo Święte zaznacza
również, że Bóg troszczy
się o spragnionych. Naj−
lepszym przykładem wyda−
je się wyjście Izraelitów
z Egiptu. Gdy ci znaleźli się
na pustyni, nie byli zdani
tylko na siebie. W tym
miejscu warto zacytować
z kolei fragment Psalmu
78: „Uczynił cuda przed ich
ojcami w ziemi egipskiej
na polu Soanu. Rozdzielił
morze, a ich przeprowadził
i wody ustawił jak groblę. Przez dzień ich prowa−
dził obłokiem, a przez całą noc blaskiem ognia.
Rozłupał skały w pustyni i jak wielką otchłanią
obficie ich napoił. Wydobył ze skały strumienie,
i wylał wodę jak rzekę.”
Można zauważyć, że woda – obiekt pożądania
w biblijnych czasach, zaspokajana była poprzez
Boże działanie. Kiedy Izraelici zaczęli odczuwać
na pustyni pragnienie, rozpoczęły się szemrania
przeciw Panu. Bóg jednak okazał swe miłosier−
dzie, ukazał się jako troskliwy ojciec, który nie
pozwoli swoim dzieciom na śmierć.
Warto skupić się na pewnym zdaniu, które pada
w Ewangelii według św. Mateusza (25, 35): „By−
łem spragniony, a daliście Mi pić”. Podkreśla to
wagę tego uczynku miłosierdzia. Wykracza on poza
wszelkie ramy i ograniczenia. Stanowi jednocze−
śnie wyzwanie, jak i zobowiązanie. Jest on zada−
niem, którego wykonanie niesie w sobie obietnicę
życia wiecznego. Z drugiej zaś strony jego odmo−
wa wiąże się z groźbą potępienia (Mt, 25, 43):
„Bo byłem spragniony, a nie daliście mi pić”. War−
to zwrócić uwagę, że nie ma żadnej opcji pośred−
niej. Bóg wymaga od nas jasnego określenia.
Podsumowując, trzeba powiedzieć, że woda
jest darem, ale również i znakiem, który mówi,
że wszyscy ci, którzy przyjmują Jezusa i są Jemu
wierni, zostaną napojeni i nie będą pragnęli na
wieki. Żyjmy więc, mając w pamięci te słowa
z Ewangelii według św. Jana: „Kto do Mnie przy−
chodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie”.
Maciej Paw³owski

maj, czerwiec 2016

Nieumiejêtnych
pouczaæ
Uczynkami miłosierdzia są dzieła
miłości, przez które przychodzimy z po−
mocą naszemu bliźniemu w jego po−
trzebach. Upominanie grzeszących, po−
uczanie nieumiejętnych, radzenie wąt−
piącym, pocieszanie strapionych, cier−
pliwe znoszenie krzywd, darowanie ura−
zów oraz modlenie się za żyjących
i umarłych to obowiązki każdego chrze−
ścijanina. W tym numerze „Światła
z La Salette” podajemy więcej informacji o drugim
uczynku miłosierdzia względem duszy.
Kim jest człowiek nieumiejętny? Czego dotyczy
owa niewprawność? Otóż chodzi tutaj w sposób
szczególny o radzenie sobie w życiu, umiejętność
egzystowania. Są wśród nas tacy, którzy wiedzą
doskonale, co zrobić ze swoim życiem, jak je prze−
żyć, jak żyć pięknie i uczciwie. Są jednak i tacy, któ−
rzy tego nie wiedzą i żyją po omacku, gubią się, nie
potrafią podejmować decyzji, nie chcą wykorzystać
Bożego daru istnienia.
Bez wątpienia takich pouczeń potrzebują dzieci
i młodzież, ponieważ brakuje im doświadczenia życio−
wego, mądrości. Chociaż oni nie zawsze pragną słu−
chać, to nie należy poprzestawać na mądrym i umie−
jętnym pouczaniu ich. Dzisiaj rodzice i nauczyciele nie
chcą lub nie potrafią z należytą odpowiedzialnością
i miłością pouczać najmłodszych. W tym wypadku
o wiele ważniejsze od słów jest dawanie przykładu
dobrego życia i przyjmowania właściwych postaw.
Inna grupa nieumiejętnych to ci, którzy nie potra−
fią (będąc dorosłymi) decydować o sobie, dokony−
wać wyborów, ponosić odpowiedzialności za swoje
wybory, być konsekwentnymi. Często spotykamy
ludzi dorosłych, niepewnych, jak należy postąpić.
Sami zresztą też niejednokrotnie stajemy na rozsta−
ju i trudno jest nam wybrać tę właściwą, słuszną
drogę. Rozpatrując za i przeciw, stwierdzamy, że każdy
ze szlaków jest słuszny lub żaden nie prowadzi do
celu. Dlatego rozumiemy, jak wielką wartość ma
to, że znalazł się ktoś, kto poświęcił dla nas czas,
ktoś, kto podjął się dla nas roli duchowego prze−
wodnika.
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Pouczanie nieumiejęt−
nych nie jest sprawą prostą
ani łatwą, gdyż bardzo pro−
sto można wpaść w pułap−
kę uzależnienia ich od sie−
bie. Przede wszystkim trze−
ba pamiętać, że pouczać to
znaczy przedstawiać nie swój
własny punkt widzenia, lecz
Boży plan działania, propo−
nować i wskazywać drogę,
którą warto wybrać. Nie na−
leży natomiast podejmować
decyzji za osobę, której ra−
dzimy. Nasuwają się więc
pytania: W jaki sposób pouczać? Jak spoglądać na
osobę nieumiejętną? Aby pouczenie zostało przez
nią przyjęte, musi dokonać się w atmosferze dobro−
ci i troski, powinno stanowić wyraz życzliwości i mi−
łości dla tych, którym dajemy dobre rady. Potrzeba
nam wielkiego taktu, delikatności i cierpliwości.
Należy też pamiętać o tym, że nie od razu można
dostrzec skutki pouczania nieumiejętnych, czasami
owoce są odległe w czasie.
Pouczony wychodzi wzmocniony, pokrzepiony –
to jest istota miłosiernego pouczania, takie są praw−
dziwe owoce przekazywania wskazówek. Sukces
dobrego doradzania będzie widoczny, jeśli zabłyśnie
nie ten, kto poucza, lecz ten, kto zostaje pouczony.
Zapłatą za ten uczynek miłosierdzia wobec bliź−
niego jest spokój sumienia oraz świadomość, że
okazaliśmy się komuś potrzebni, a nami posłużył
się Bóg, byliśmy dobrym narzędziem w Jego ręku,
wnieśliśmy więcej dobra w życie naszych bliźnich.
Podstawowym motywem czynu miłosierdzia po−
winna być dla każdego z nas wdzięczna miłość do
Chrystusa za doznane od Niego miłosierdzie. Jako
chrześcijanie mamy wręcz obowiązek spieszenia
z pomocą i służenia każdemu człowiekowi będące−
mu w potrzebie. Mamy się stawać bliźnim, czyli kimś
bliskim wobec każdego człowieka.
Pan Jezus mówi, że tylko miłosierni dostąpią
miłosierdzia. Jeżeli wszystkie inne starania czy roz−
mowy nie pomagają, pozostaje modlitwa, która jest
dla wątpiących wielkim dobrodziejstwem i nadzieją,
dla nas z kolei – dobrym uczynkiem wysługującym
nam niebo.
Bo¿ena Wargin
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Światło z La Salette

Jednym z ciast wykonywa−
nych w domu, które w opi−
nii wielu wydaje się dość
trudne, jest tort biszkopto−
wy. Oczywiście krążą między
nami różne przepisy i rady
dotyczące utrzymania tem−
peratury produktów, kolejno−
ści ich łączenia, otwierania piekarnika i inne.
Z obawy przed ilością pracy i porażką kulinarną
wielu z nas woli zakupić gotowe spody do ciast
w sklepie, jednak nigdy nie dorównają one sma−
kiem temu, który przygotujemy sami. Ciasto bisz−
koptowe po upieczeniu zwykle odrobinę opada,
co nie jest zjawiskiem niezwykłym. Są również róż−
ne metody krojenia go na spody – nożem, nacią−
gniętą żyłką bądź nitką. Pracę ułatwia dziś wszech−
obecny mikser czy robot kuchenny. Pamiętam moją
mamę, która przed laty ubijała biszkopt trzepaczką
spiralną przez kilkadziesiąt minut.
Przepis prezentowany tutaj daje w efekcie
wysoki, sprężysty biszkopt, dość łatwy w przy−
gotowaniu i trudny w zepsuciu na drodze przy−
rządzania. Produkty, których potrzebujemy, są
następujące:
1,5 szklanki cukru,
7−8 jajek,
2 kopiaste łyżki mąki ziemniaczanej,
1,5 szklanki mąki pszennej (Basia),
2 łyżeczki kopiaste proszku do pieczenia,
2 łyżki stołowe oleju,
1 stołowa łyżka octu.

··
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Na samym początku ucie−
ramy przez 10 minut przy śred−
nich obrotach miksera cukier
i jaja, nie rozdzielając ich. Do
tak powstałej masy powoli do−
dajemy przesiane i zmieszane
ze sobą mąkę ziemniaczaną,
pszenną i proszek do piecze−
nia. Następnie dodajemy olej, mieszając powoli, aby
się połączyły składniki. Na końcu dodajemy ocet.
Wylewamy na blachę posypaną bułką tartą
i pieczemy przez 35−40 minut w piekarniku roz−
grzanym do temperatury 170oC. Po 30−35 minu−
tach patykiem do szaszłyków sprawdzamy, czy cia−
sto jest dopieczone. Jeśli jest jeszcze surowe, ale
spieczone z wierzchu, zmniejszamy temperaturę
roboczą. Po upieczeniu możemy biszkopt pozosta−
wić w piekarniku albo wyjąć z niego, po lekkim
ostudzeniu zaś wyjąć z formy. Ciasto dzielimy na
3−4 plastry, które musimy zwilżyć. Świetnie do tego
nadaje się mocniejsza herbata, kawa, woda z cy−
tryną albo z dodatkiem ulubionego alkoholu.
W zależności od upodobań przekładamy tort kre−
mami budyniowymi, bitą śmietaną, owocami, ser−
nikiem na zimno, galaretką – co kto woli. Cie−
kawą alternatywą dla takiego rarytasu jest tort wy−
konany z własnoręcznie wypieczonych bezów prze−
łożonych bitą śmietaną i malinami.
Życzę smacznego i pozdrawiam. Po własnoręcz−
nym przygotowaniu biszkoptu można mnie zapro−
sić na wspólną degustację. Do zobaczenia zatem.
ks. Piotr Stangricki MS

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 15 maja
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
– 26 maja IV Diecezjalny Dzień Dziecka w Skrzatuszu – 12 czerwca Uroczystości odpustowe ku czci
św. Jana Chrzciciela – 19 czerwca Pielgrzymka dziękczynna społeczności Zespołu Szkół Katolickich
do Łomnicy – 21 czerwca XXXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 1−13 sierpnia

·

·

·

·

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
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