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Misje œwiête
– powrót do korzeni wiary
Misje święte są czasem szczególnym dla para−
fii. Podczas nich każdy może się otworzyć na Chry−
stusa, ma możliwość na nowo odkryć, że On przy−
wrócił nam życie przez swoją śmierć na krzyżu.
Uczynił nas swoimi siostrami i braćmi w człowie−
czeństwie i dał nam godność dzieci Bożych. Misje
te stanowią okres wzmożonej modlitwy i przyjęcia
sakramentów
świętych, a szcze−
gólnie daru pojed−
nania się z Bo−
giem i bliźnimi
oraz przyjęcia
mocy wypływają−
cej z Eucharystii. Regułą jest, że odbywają się one
mniej więcej co 10 lat. Nasza parafia w ciągu 70
lat posługi księży Zgromadzenia Misjonarzy Matki
Bożej z La Salette przeżywała je więc siedem razy.
Pierwsze misje święte w Trzciance – po zakoń−
czeniu II wojny światowej – trwały w dniach 2−10
października 1948 r. Duchowe przygotowania roz−
poczęły się nowenną przed Najświętszym Sakra−
mentem. W dniu 2 października 1948 r. uroczy−
ście powitano księży Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej. Przez następne dni,
jak zapisał ówczesny proboszcz ks. dr Tadeusz
Ptak MS, misjonarze byli zadziwieni wielkim zain−
teresowaniem misjami wśród mieszkańców
Trzcianki. Przez osiem dni tych szczególnych nauk
rekolekcyjnych kościół był wypełniony wiernymi po
brzegi. Na ich zakończenie wokół rynku odbyła się
procesja z Najświętszym Sakramentem i poświę−
ceniem rodzin Boskiemu Sercu. Na pamiątkę mi−
sji postawiono dębowy krzyż. Ksiądz proboszcz był
bardzo szczęśliwy, bo w dniu 10 października byli
obecni wszyscy ówcześni mieszkańcy Trzcianki,
łącznie z władzami miasta.
Pozostałe misje święte odbywały się w nastę−
pujących latach: 1959, 1970, 1979, 1991, 1999,
2010. Szczególnie dramatyczny przebieg miały te
dłuższe parafialne rekolekcje o wyjątkowym cha−
rakterze w roku 1970. O ich przeprowadzenie po−
proszeni zostali księża salezjanie. Jak wiadomo
z kroniki parafialnej, fatalna pogoda spowodowa−
ła, że na grypę rozchorował się proboszcz, a po−
tem misjonarze. Udział wiernych w tym wydarze−
niu także nie był zbyt wielki. Jedynie Bogu wiado−
mo, jaki owoc ono przyniosło mimo trudności z frek−
wencją miejscowych spowodowanych chorobą.
Z kolei misje święte poprowadzone przez ojców
reformatów w dniach 4−11 listopada 1979 r. były
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bardzo potrzebne, ponieważ – jak pisał ksiądz proboszcz
– społeczeństwo trzcianeckie obojętniało religijnie, ale
na 13 tysięcy mieszkańców i tak brało udział
w tych rekolekcjach sporo wiernych.
W 1991 r. misje święte połączone były z obecno−
ścią w naszej parafii kopii obrazu Matki Bożej Czę−
stochowskiej. Na zaproszenie ks. Zbigniewa Welte−
ra MS przybyli do nas księża salezjanie. Temat prze−
wodni spotkań był następujący: Z Maryją o wiarę
odważną i żywą.
Już po ośmiu latach przerwy odbyły się kolejne
misje święte pod hasłem: W drodze do domu Ojca,
które trwały od
dnia 23 do 31
dnia października
1999 r. Ksiądz
proboszcz Zbi−
gniew Wal MS
zaprosił do wygłoszenia nauk misyjnych ks. Leszka
Pańczaka MS oraz ks. Bohdana Dutko MS. Co−
dziennie głoszone było Słowo Boże podczas Mszy
świętych o godz. 9.00 i 18.00. Misje te miały przy−
gotować naszą parafię na trzecie tysiąclecie chrze−
ścijaństwa. Na ich zakończenie wszyscy obecni
wyznawali wiarę pod krzyżem misyjnym, trzymając
w dłoniach przyniesione przez siebie krzyże.
W roku 2010 w dwóch już parafiach trzcia−
neckich, tak jak i w całej diecezji, zagościł obraz
Miłosierdzia Bożego. Były to ostatnie misje świę−
te, które przeżyła nasza parafia. Rozważaliśmy
różne aspekty Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia
odmawiana była wspólnie Koronka do Miłosier−
dzia Bożego. Ostatniego dnia dziękowaliśmy Bogu
przed peregrynowanym obrazem, który został od−
wieziony do Koszalina.
Trzeba podkreślić, że podczas misji świętych
Słowo Boże przychodzi ze wzmożoną siłą, opartą
na doświadczeniu wiary osób je głoszących. Po−
trzeba też, aby był to czas docierania zwłaszcza
do tych, którzy się zagubili w swoim życiu, odda−
lili się od Boga. Jest więc to również okres po−
wrotów zagubionych do Jezusa, uświadomienia
sobie swojej niedoskonałości, słabości, zależno−
ści od łaski Bożej. Okazją do ponownego skorzy−
stania z tego daru Kościoła
pojawiła się w tym roku w
dniach 23−30 kwietnia pod−
czas misji świętych głoszo−
nych przez ks. Rafała Jaro−
siewicza wraz ze Szkołą No−
wej Ewangelizacji Wspólnotą
Świętego Pawła z Koszalina.
Temat tegorocznych wyjąt−
kowych rekolekcji parafial−
nych to Idźcie i głoście.
ks. Rafa³
Piotr Starosta
Jarosiewicz
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100 LAT KOŚCIOŁA
PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE

XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
w Trzciance
16−29.06.2017 r.

Program obchodów
100-lecia koœcio³a
pw. œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance
Wielkie wydarzenie, jakim będzie 100−le−
cie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, uczczo−
ne zostanie w naszej parafii bogatym progra−
mem, na który składają się różne przedsię−
wzięcia duszpasterskie, kulturalne i inwesty−
cyjne. Główna część tych obchodów przypa−
dająca na czerwiec br. ujęta została w ramy
XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jego
przebieg podajemy poniżej. Kulminacyjnym
punktem jubileuszu będzie Msza św. odpu−
stowa w dniu 25 czerwca 2017 r. sprawo−
wana przez bpa Edwarda Dajczaka. Ordyna−
riusz naszej diecezji dokona poświęcenia
nowych ołtarza posoborowego oraz wyposa−
żenia prezbiterium. Wcześniej odbyła się Noc
Czuwania Modlitewnego, koncert ewangeli−
zacyjny oraz misje święte w parafii. Poza tym
zorganizowano sympozjum 70−lecie saletynów
w Trzciance, wykonano i rozprowadzano ce−
giełki z myślą o renowacji kościoła, wydano
książkę Kronika parafialna parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Trzciance 1914−1918 spi−
sana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloy−
siusa Bucksa. W obchodach jubileuszu ujęte
zostały również koncerty Wolnej Grupy Buko−
wina oraz Stanisława Sojki.
Dzięki ofiarności parafian oraz dotacjom
przeprowadzono bogaty program renowacyj−
ny kościoła: zmodernizowano stropodach,
dokonano malowania wnętrza kościoła oraz
renowacji prezbiterium z przywróceniem or−
namentyki pierwotnej, przeprowadzono re−
staurację ołtarza głównego. Przed nami
jeszcze m.in. malowanie zewnętrza kościoła
oraz prace konserwatorskie w ramach od−
nowienia ołtarzy bocznych.

Edwin Klessa
uk³ad graficzny: Piotr Syrotiak

16.06.2017 r. – piątek
godz. 17:00 – Historia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w
Trzciance – otwarcie wystawy /Muzeum Ziemi Nadnoteckiej/
17.06.2017 r. – sobota
godz. 17:00 – otwarcie pokonkursowej wystawy prac arty−
stycznych o motywach religijnych /Dom Parafialny parafii
pw. św. Jana Chrzciciela/
18.06.2017 r. – niedziela
godz. 17:00 – spotkanie z twórcami prac artystycznych
/Dom Parafialny parafii pw. św. Jana Chrzciciela/
godz. 19:00 – Wieczór Uwielbienia /kościół pw. św. Jana
Chrzciciela/
24.06.2017 r. – sobota
godz. 10:00 – piknik rodzinny – organizator: Muzeum Zie−
mi Nadnoteckiej przy udziale Hospicjum /park 1 Maja/
25.06.2017 r. – niedziela
godz. 12:00 – Msza św. z homilią ks. bpa Edwarda Daj−
czaka i z udziałem Chóru Pasjonata pod dyrekcją Bartosza
Śliwińskiego:
poświecenie ołtarza,
wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu”
za 2016 r. /kościół pw. św. Jana Chrzciciela/
godz. 16:30 – Panta Rei – spektakl w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Katolickich im. św. s. Faustyny w Trzciance
w reżyserii Krystyny Kadow /Hala Sportowo−Widowiskowa
Młodzieżowego Domu Kultury/
godz. 20:00 – koncert w ramach Nadnoteckiego Festiwa−
lu Muzycznego „Piękny Śpiew”: Misa Criolla – Msza Kreol−
ska Ariela Ramireza /kościół pw. św. Jana Chrzciciela/
29.06.2017 r. – czwartek
godz. 17:00 – Trzcianecki kościół w oczach artystów – otwar−
cie wystawy /Trzcianecki Dom Kultury/
WYSTAWY:
N wystawa prac zgłoszonych na Konkurs Twórczości Arty−
stycznej o Motywach Religijnych:
– Dom Parafialny
– 17−27.06.2017 r.
N wystawa Trzcianecki kościół w oczach artystów:
– Trzcianecki Dom Kultury
– 29.06−07.07.2017 r.
N wystawa Historia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance:
– Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
– 16.06−31.08.2017 r.
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Poœwiêcenie o³tarza
Sobór Watykański II1 dokonał wielu zmian w li−
turgii Kościoła katolickiego. Modyfikacjom tym
przyświecała myśl, żeby świeccy uczestnicy Eucha−
rystii brali w niej aktywny i bardziej świadomy
udział. Dwie najważniejsze zmiany dotyczyły rezy−
gnacji w liturgii z języka łacińskiego na rzecz języ−
ków narodowych oraz zmiany postawy celebran−
sa, który stanął przodem do wiernych. Wprowa−
dzono także wiele innych istotnych przekształceń,
które łatwo można zauważyć, uczestnicząc we
Relikwie œw. Mateusza Aposto³a
Mszy św. sprawowanej w rycie przedsoborowym.
Były to zmiany radykalne, żeby nie
powiedzieć rewolucyjne. Dzięki
mądrości prymasa Stefana Wyszyń−
skiego w Polsce wprowadzano je
stopniowo i z rozwagą, dbając rów−
nież o to, żeby nie dokonywać nie−
uprawnionych nadinterpretacji
uchwał soborowych. Mamy przykła−
dy państw Europy Zachodniej, gdzie
gwałtowność wprowadzania tych
zmian oraz ich bezpodstawne roz−
szerzanie skutkowało licznymi przy−
padkami porzucania stanu kapłań−
skiego, radykalnym spadkiem po−
wołań zakonnych i kapłańskich, li−
kwidacją konfesjonałów, co w efek−
Dokument potwierdzaj¹cy autentycznoœæ relikwii œw. Mateusza Aposto³a
cie – obok innych czynników – do−
prowadziło do znanego nam dzisiaj obrazu pustych dowano balaski, przy których wierni przyjmowali
Komunię św. w pozycji klęczącej.
i zamykanych kościołów.
Istniejący posoborowy ołtarz stanowi właściwie tym−
Przed Soborem Watykańskim II kapłan odpra−
wiał Mszę św. przy ołtarzu głównym, stojąc ty− czasowe rozwiązanie, ponieważ jest przenośny, a tym
łem do wiernych. Gdy w tym samym czasie inny samym nie spełnia głównego wymogu określonego
ksiądz chciał odprawiać Mszę św., to miał do przepisami kościelnymi. Powinien być bowiem stały,
dyspozycji jeden z bocznych ołtarzy, gdzie mógł złączony ściśle z posadzką i nie może być przesuwa−
ny. Mensa3 ołtarza, zgodnie z tradycją Kościoła oraz
sprawować Eucharystię po cichu.
W Trzciance Msze św. sprawowane były przy symboliką biblijną, powinna być kamienna, wykona−
trzech XVIII−wiecznych ołtarzach przedsoborowych, na z kamienia naturalnego. Pod nią zalecane jest
pochodzących z zsekularyzowanego przez rząd pru− umieszczanie relikwii męczenników lub innych świę−
ski zakonu bernardyńskiego w Gołańczy2. Tak było tych. Należy jednak pamiętać, że ołtarz poświęca się
do czasu wprowadzenia przez Episkopat Polski samemu Bogu, a składanie w nim relikwii należy
zmian soborowych w liturgii. Wtedy m.in. usta− rozumieć zgodnie z myślą wyrażoną przez św. Augu−
wiono dodatkowy przenośny ołtarz do sprawowa− styna: „Ołtarze wznosimy nie męczennikowi, lecz
nia Eucharystii przodem do wiernych oraz zlikwi− samemu Bogu męczenników, chociaż na grobach

Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona przez
ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Edwarda
Dajczaka w dniu 25 czerwca br. Podczas niej
nastąpi obrzęd poświęcenia ołtarza, zgodny
z obowiązującym pontyfikałem rzymskim.
Na obrzęd poświęcenia ołtarza składać się
będą: namaszczenie, okadzenie, nakrycie i jego
oświetlenie. Każdy z tych obrzędów zawiera głę−
boką symbolikę. Przez namaszczenie krzyżmem5
ołtarz staje się symbolem Chrystusa. Okadzenie
wyraża myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań
i wdzięczności, docierają do tronu Boga. Nakrycie
ołtarza wskazuje, że mając on chrześcijański cha−
rakter, jest miejscem Ofiary eucharystycznej oraz
Relikwie œw. Andrzeja Aposto³a
stołem Pańskim. Oświetlenie świecami natomiast
przypomina, że Chrystus jest „Światłem
na oświecenie pogan”6, którego bla−
skiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu
cała rodzina ludzka.
Obrzędy poświęcenia ołtarza w naszym
kościele przewidują również złożenie
w ołtarzu relikwii świętych męczenników:
Andrzeja Apostoła i Mateusza Apostoła,
które posiadał do użytku osobistego śp.
ks. Józef Źrebiec MS7. Trudno ustalić,
jaki był los tych relikwii, ich autentyczność
natomiast potwierdzają dwa oryginalne
dokumenty z 1951 r. arcybiskupa Tury−
nu Maurilio Fossatiego8. Wraz z relikwia−
mi – fragmentami kości świętych – znaj−
dującymi się w dwóch małych relikwia−
Dokument potwierdzaj¹cy autentycznoœæ relikwii œw. Andrzeja Aposto³a
rzach, w ołtarzu zostanie złożony również
męczenników”. Poświęcenie nowo wybudowanego akt jego poświęcenia.
ołtarza przysługuje biskupowi, któremu powierzona
Wkrótce będziemy uczestnikami tej ważnej
została troska o Kościół lokalny. Msza św., podczas i doniosłej dla naszej parafii uroczystości.
której następuje ten obrzęd, powinna być pierwszą
Edwin Klessa
Eucharystią sprawowaną na tym ołtarzu. Dawniej ko− 1 Sobór Watykański II – został zwołany przez papieża Jana XXIII w 1962 r.,
ścioły i ołtarze były konsekrowane, dzisiaj, po zmia−
a zakończony przez papieża Pawła VI w 1965 r.
2
klasztoru bernardyńskiego miała miejsce w Gołańczy w styczniu 1827 r.
nach soborowych, ten uproszczony rytuał nazywa się 3 Sekularyzacja
Mensa (z łac. stół, tablica) – płyta stanowiąca blat ołtarza w Kościele katolickim.
„poświęceniem”. Pojęcie „konsekracji” zachowano 4 Wybudowany w 1917 r. kościół został konsekrowany dopiero 20 lat później, tj. w 1937 r.
5
Krzyżmo święte – olej poświęcany przez biskupa w Wielki Czwartek. To mieszan−
do udzielania święceń biskupich, kapłańskich i za−
ka oliwy z oliwek i balsamu, której używa się podczas udzielania sakramentu
konnych. Termin ten utrwalił się także w pojęciu „kon−
chrztu i bierzmowania, a także w trakcie święceń kapłańskich, udzielania sakry
biskupiej oraz poświęcenia kościołów i ołtarzy. Namaszczenie krzyżmem świę−
sekracja eucharystyczna”, tj. przeistoczenie podczas
tym oznacza przyjęcie daru Ducha Świętego.
6
liturgii eucharystycznej.
Łk 2, 32.
7
Ks. Józef Źrebiec MS (1939−2016) − w Trzciance pracował w latach 1965−1966
Obchodzona w bieżącym roku 100. rocznica
oraz od 1988 r. do śmierci w dniu 18 lipca 2016 r. Został pochowany na cmentarzu
budowy naszego kościoła4 stanowi okazję do
komunalnym w Trzciance.
8
Kard. Maurilio Fossati (1873−1965) – arcybiskup Turynu (1930−1965), przewod−
ustawienia w prezbiterium stałego ołtarza oraz
niczący Konferencji Episkopatu Włoch w latach 1954−1958. W 1933 r. wyniesiony
zmiany wyposażenia całej części prezbiterialnej.
przez papieża Piusa X do godności kardynalskiej.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

5

Fot.: Edwin Klessa
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Wzorem lat ubiegłych również
i w tym roku w naszej parafii
podjęto dzieło duchowej ad−
opcji dziecka poczętego. Tra−
dycyjnie podejmuje się ją naj−
częściej w Uroczystość Zwia−
stowania Najświętszej Marii
Panny, czyli 25 marca. W tym
dniu obchodzony jest również
Dzień Świętości Życia.
Czym jest duchowa ad−
opcja?
Pełna poprawna nazwa
brzmi: „duchowa adopcja
dziecka poczętego zagrożone−
go zagładą”. Nie jest to więc
adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawio−
nego opieki rodzicielskiej, przyjęcie go do rodziny
zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczęte−
go zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana
jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie
życia nowego człowieka wybranego przez Boga –
Dawcę Życia. Składa się ona ze specjalnie przygo−
towanej, krótkiej formuły oraz jednej tajemnicy ró−
żańca świętego. Odmawia się ją codziennie. Trwa
przez dziewięć miesięcy – okres wzrostu dziecka
w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza
przyrzeczenie, które je utwierdza.
Takie zobowiązanie miało u nas miejsce w na−
szym kościele w sobotę 24 marca 2017 r. na Mszy
świętej o godz. 18.00. Eucharystii przewodniczył
ks. Szymon Data MS. Na jego ręce przyrzeczenie
duchowej adopcji dziecka poczętego złożyło około
30 osób. Pisemną deklarację dostarczyło 21 osób.
Pozostałe osoby złożyły ustnie obietnicę co do pod−
jęcia tego dzieła.
Po co podejmujemy duchową adopcję?
Przystępujemy do niej z miłości i troski o życie
poczęte w rodzinie nieprzygotowanej na przyjęcie
tego Bożego daru. Modlitwą otaczamy poczęte
dziecko, które nie jest jeszcze kochane przez
swoich rodziców. Dlatego w pierwszej kolejności
modlitwą obejmujemy właśnie jego mamę i tatę,
wypraszając dla nich miłość i odwagę, aby przyjęli
dziecko przeznaczone im przez samego Boga.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Duchowa adopcja dziecka poczêtego

Jest to nasz dar dla drugiego człowieka, który
przyjmując w ostateczności dziecko akceptuje
przecież samego Boga. Jezus powiedział: „Kto
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9, 37).
W sytuacji, gdy duchową adopcję podejmują
osoby, które popełniły grzech aborcji lub w jakiś
sposób w niej uczestniczyły, przystąpienie do niej
przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę
sumienia, a także łagodzi skutki tzw. syndromu
poaborcyjnego – jest wyrazem zadośćuczynienia.
Duchowa adopcja umacnia nas wewnętrznie,
wyrabia nawyk konsekwentnej modlitwy, uczy
samodyscypliny i miłości bliźniego – bo przecież
przez dziewięć miesięcy myślimy o przyjętym przez
nas dziecku, powierzając je w codziennej w mo−
dlitwie opiece Maryi i Józefowi. Ufamy, że przez
ich wstawiennictwo Jezus wybawi je od śmierci
zadanej przez własnych rodziców.
Z całego serca zachęcamy wszystkich do pod−
jęcia tego uczynku miłosierdzia w przyszłym roku.
Tym, którzy duchową adopcję dziecka poczę−
tego podjęli, gratulujemy odwagi. Niech Duch
Święty umacnia Was w realizacji podjętego zo−
bowiązania, a Maryja otacza swoją opieką. Dzię−
kujemy w imieniu tych najmniejszych – którzy
pewnie zrobią to kiedyś sami w NIEBIE.
Beata i Jaros³aw Wichrowie

maj, czerwiec 2017
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Nale¿ê do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
Cześć, jestem Andrzej.
Gdy pokonał mnie alkohol, przyznałem się do
przegranej, czyli do uzależnienia od niego. Od tego
momentu, a było to rok 2009, próbowałem leczyć
się ze swojej choroby alkoholowej. Niestety, robi−
łem to bezskutecznie przez kolejne pięć lat, działa−
łem sam, chciałem przezwyciężyć chorobę uzależ−
nienia i nie udawało się mi, gdyż wracałem ciągle
do picia. Działo się tak, bo nie rozumiałem, czym
jest choroba alkoholowa.
Zacznę jednak od początku.
Mając naście lat bardzo szybko zorientowałem
się, że alkohol daje mi coś więcej niż tylko rozluź−
nienie w towarzystwie. Sprawiał, że stawałem się
kimś innym. Byłem kimś, kim nie byłem bez alko−
holu. Wydawało mi się, że jestem kimś bardziej
super, bardziej wyjątkowym.
W krótkim czasie moja wyjątkowość pod wpły−
wem alkoholu ograniczyła się tylko do chwil, kiedy
miałem „urwany film”. Już wtedy zobaczyłem, że inni
piją mniej niż ja i w większości przypadków pamię−
tają, co robili poprzedniego dnia, w przeciwieństwie
do mnie. Jednak to nie zniechęciło mnie do rezygna−
cji ze spożywania alkoholu. Coraz bardziej zagłębia−
łem się w regularne picie, nie widząc i nie wiedząc,
że można żyć inaczej. Zacząłem pielęgnować swoje
zachowania, przyzwyczajenia i myślenie wykształco−
ne pod wpływem alkoholu, czyli utrwaliłem w sobie
takie przekonanie: „Ja jestem najwspanialszy, tylko
otaczający mnie świat nie chce się ze mną zgodzić
i przyznać mi zawsze racji”.
Kolejne moje upadki, odtrącanie przyjaciół, któ−
rzy chcieli mi pomóc, moje uszczerbki na zdrowiu,
konflikty z prawem, nieporozumienia z pracodaw−
cami, kłótnie z najbliższymi, rozpadające się rela−
cje rodzinne, zniszczenie prawie 10−letniego związ−
ku z moją obecną żoną (wtedy partnerką) nie po−
wstrzymywały mnie od dalszego sięgania po alko−
hol i upijania się przy każdej nadarzającej się oka−
zji. Jednym zdaniem można powiedzieć, że moje
uzależnienie powoli się rozwijało przez ponad 20
lat, ciągnąc mnie ku marnemu końcowi.
W 2013 r. po kilkudniowym ciągu picia, pomimo
iż byłem pod wpływem alkoholu, zacząłem myśleć
o tym, jak marnuję swoje życie, jakim ciężarem je−
stem dla innych. Tchórzostwo powstrzymało mnie od
próby samobójczej. Dziś dziękuję za to mojemu Bogu.

Nie potrafiąc z sobą skończyć i raz na zawsze
z uzależnieniem od alkoholu, zacząłem szukać kogoś,
kto mi pomoże, bo byłem zmęczony piciem i życiem
po pijaku. Zadzwoniłem do partnerki. Zaoferowała
mi swoją pomoc, a nawet więcej, powiedziała, że
będę mógł wprowadzić się do niej z powrotem. Ale
nic za darmo. Postawiła dwa jasne warunki. Mia−
łem rzeczywiście przestać nadużywać alkoholu i pra−
cować nad swoim uzależnieniem.
Przyjąłem te dwie zasady i w czerwcu 2013 r.
uciekłem na detoks, gdyż ścigał mnie pracodawca
za to, co nawywijałem. Następnie trafiłem do ośrod−
ka leczenia uzależnień, który opuściłem na począt−
ku sierpnia. W trakcie pobytu w tym miejscu po−
myślnie rozwiązałem drogą listowną konflikt z pra−
codawcą, niestety bez uzyskania możliwości po−
wrotu do pracy.
Wyszedłem więc z ośrodka i nie miałem pracy,
ale miałem gdzie zamieszkać. Nie posiadając ubez−
pieczenia zdrowotnego NFZ, zacząłem korzystać
z tego, co mam za darmo i bez żadnego narzuca−
nia – rozpocząłem uczęszczanie na spotkania Ano−
nimowych Alkoholików.
Zainteresowałem się programem 12 kroków AA
i próbuję żyć według wskazówek zawartych w nim. Speł−
niam warunki, na jakie przystałem na samym począt−
ku w rozmowie ze swoją partnerką, a obecną żoną.
Jakie są tego efekty? Nie piję alkoholu, pracuję
na samozatrudnieniu, pomału zmieniam samego
siebie, by być lepszym człowiekiem. Jeśli pojawiają
się w moim życiu problemy, próbuję je rozwiązy−
wać, a nie uciekać od nich. Nie wstydzę się popro−
sić o pomoc czy przyznać, że czegoś nie potrafię.
Zrozumiałem, że jest wiele dróg prowadzących
do normalnego życia, życia, w którym jest radość
i smutek – życia bez alkoholu.
Ja wybrałem drogę wytyczoną przez 12 kroków
dla Anonimowych Alkoholików.
Pogodnie pozdrawiam wszystkich Czytelników.
Andrzej.
Jeżeli masz problem z alkoholem czy innymi środ−
kami odurzającymi, zapraszamy Cię na spotka−
nia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Od−
bywają się one w każdy czwartek o godz. 18.00
w Domu Parafialnym przy kościele św. Jana
Chrzciciela w Trzciance.
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Znoœniejsze ¿ycie w chorobie
– trzcianeckie hospicjum
W tym roku Stowarzyszenie Hospicjum Trzcian−
ka obchodzi 17−lecie swojej działalności.
– Początki nie były łatwe – mówi prezes Hospi−
cjum p. Bogumiła Żyźniewska. – Wprawdzie w wie−
lu sercach zrodziła się chęć niesienia pomocy oso−
bom chorym czy opuszczonym, to jednak bez wspar−
cia materialnego nie mogliśmy nic zrobić. Brako−
wało nam dosłownie wszystkiego: środków opa−
trunkowych i higienicznych, nie mówiąc już o łóż−
kach czy sprzęcie rehabilitacyjnym. Poważnym pro−
blemem był również brak własnego lokum. Dopie−
ro staraniem p. dr Izabeli Jaworskiej, która była
założycielką i ówczesnym prezesem Stowarzysze−
nia Hospicjum Trzcianka, zdobyto pierwsze łóżka.
Jak się szybko okazało, zapotrzebowanie na tego
typu sprzęt był ogromny. Po pięciu latach ponie−
wierki osiedliśmy w budynku przy ul. Żeromskie−
go, co też było zasługą p. dr Izabeli Jaworskiej.
– Oczywiście sprzęt to nie wszystko – dodaje
p. dr Maria Czapiewska, która w Hospicjum dzia−
ła od samego początku. – Szybko przekonaliśmy
się, że towarzyszenie w chorobie, zwykła obec−
ność czy życzliwe słowo były o wiele cenniejsze
dla chorego niż wyrafinowane nieraz techniki lecz−
nicze. Pacjenci w obliczu kończącego się życia

Leokadia

potrzebowali kogoś, przed kim mogliby otworzyć
swoje serce, podzielić się obawami czy lękami.
Na to jednak potrzeba było czasu, empatii i du−
żej nieraz dozy cierpliwości. Nieocenioną rolę
odegrała w tym kontekście p. dr Elżbieta Stę−
pień, aktywna z nami do dzisiaj.
* * *
I tak jest do dziś. Wolontariusze odwiedzają
chorych w domu, pomagają im w codziennych czyn−
nościach pielęgnacyjnych, czasem wyręczają w za−
kupach, wykupują leki. Wychodząc naprzeciw po−
trzebom duchowym cierpiących, istnieje od niedaw−
na możliwość przeżycia Mszy św. w domu chore−
go. Obecnie z możliwości tej korzysta coraz więcej
podopiecznych Hospicjum. Poprawiła się też jego
kondycja finansowa. Po 17 latach działania Sto−
warzyszenie Hospicjum Trzcianka może poszczycić
własną wypożyczalnią sprzętu medycznego, a w niej
– łóżkami przeznaczonymi dla osób przewlekle cho−
rych, wózkami inwalidzkimi, balkonikami, kulami
łokciowymi, koncentratorami tlenu, ssakami czy
dość bogatą gamą środków higieniczno−pielęgna−
cyjnych, jak pampersy, podkłady, kremy, maści,
żele itp. Godnym podkreślenia jest fakt, że cały
ten sprzęt wypożyczany jest potrzebującym bezpłat−
nie. Chodzi bowiem o realizację naczelnej zasady,
że każdy człowiek – niezależnie od własnego sta−
tusu materialnego – ma prawo do poszanowania
i godnego przeżycia terminalnej fazy choroby.
Izabela Grzeszczuk
Gdy na człowieka samotnego spada niespo−
dziewana choroba, swoją samotność odczuwa się
stokroć bardziej. Gdy zaś dochodzą to tego jesz−
cze problemy ciała, które dotąd sprawne, nagle
odmawia posłuszeństwa, to już mamy prawdzi−
wie dotkliwe cierpienie. Najgorszą rzeczą dla mnie
jest poczucie uzależnienia od innych, obcych osób.
Są dni, gdy z bólu i braku sił nie jestem w stanie
wyjść z domu. Wtedy nieocenioną dla mnie osobą
jest wolontariuszka p. Agnieszka, która nie pyta,
czy trzeba pomóc. Bez słowa przychodzi, przynosi
obiad, robi zakupy. Są też i inni, ale wiadomo, jak
to jest z ludźmi, nie zawsze każdy ma czas, by
przyjść z pomocą w potrzebie. Wy zaś, ludzie
z Hospicjum, byliście i jesteście zawsze do dys−
pozycji dla nas.
Leokadia

maj, czerwiec 2017
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dziły gorsze dni pełne zwątpienia w celowość mo−
ich wysiłków. Dzięki ich zaangażowaniu zdobyto
środki finansowe na zakup specjalistycznego
sprzętu – przenośnego koncentratora tlenu, na
który nie byłoby mnie stać, a który umożliwia mi
w miarę sprawne funkcjonowanie w domu, wyj−
ście na zewnątrz, no i jest niezbędny w podróży,
gdy udaję się na badania do różnych specjalistów.
Ogromnie cieszę się, że w naszym mieście
mamy tylu wspaniałych ludzi dobrej woli, którzy
potrafią uczynić, by życie w chorobie stało się
znośniejsze. Pozdrawiam cały zespół Stowarzy−
szenia Hospicjum Trzcianka.
Alicja Szymañska

Alicja Szymañska

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Kiedy tak nagle dotyka nas choroba, jedna
z najcięższych – nowotwór, zaczynamy się zasta−
nawiać, dlaczego to my jesteśmy nią dotknięci,
dlaczego to właśnie nas spotkało.
Po usłyszeniu straszliwej diagnozy zaczyna się
zmaganie z chorobą, czasem, samym sobą. Do−
póki byłam w szpitalu, miałam poczucie, że robię
wszystko, by wygrać walkę z chorobą. Jednak po
operacji wróciłam z mężem do domu i tu skończy−
ła się ta nadzieja. Zostaliśmy pozostawieni sami
sobie. Nie wiedzieliśmy, jak postępować dalej,
gdzie się udać po pomoc – i wtedy pojawiło się
Hospicjum. Stowarzyszenie to zastępuje w tym
szalonym, nieczułym świecie dom rodzinny, miej−
sce, gdzie sprawni i w pełni
sił młodzi opiekują się star−
szymi, schorowanymi mał−
żonkami. I czynią to z miło−
ścią, bez pytania o nagrodę.
Hospicjum ma w swoich
szeregach lekarzy, pielę−
gniarki, kapelana i innych
ludzi dobrej woli, ludzi, któ−
rym cierpienie innego czło−
wieka nie jest obojętne. To
właśnie te osoby dały mi siłę
do dalszej walki o życie,
zwłaszcza, że nie raz przycho−
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Wieczory Uwielbienia Pana Boga
Od d³u¿szego czasu w naszej parafii
mo¿emy uczestniczyæ w Wieczorach
Uwielbienia Pana Boga. Czym s¹ te
spotkania modlitewne, które odbywaj¹
siê raz w miesi¹cu w naszym koœciele?
Na początku pragnę jednak przywołać fragment
rozmowy Jezusa z Samarytanką z Ewangelii św.
Jana. W trakcie tej rozmowy zwraca się ona do
Jezusa: „»Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na
tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miej−
sce, gdzie należy czcić Boga«. Jezus jej odpowie−
dział: »Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina,
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bę−
dziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie,
my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bie−
rze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzi−
na, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele
będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,

a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest du−
chem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali
Mu cześć w Duchu i prawdzie«.” (J 4, 20−24).
W tym fragmencie Pisma Świętego możemy
odnaleźć istotę naszych spotkań odbywających
się w ramach Wieczorów Uwielbienia. Przede
wszystkim gromadzimy się po to, by wielbić
Boga. Znamy różne rodzaje modlitwy. Wśród nich
są takie jak modlitwa prośby, która pewnie naj−
częściej jest przez nas praktykowana, jest też
modlitwa dziękczynienia czy modlitwa przebłagal−
na, kiedy to przepraszamy Pana za nasze grze−
chy. Mamy także modlitwę uwielbienia polegają−
ca na chwaleniu Boga ze względu na Niego sa−
mego, jakby nie oczekując na jakieś konkretne
Jego działania w naszym życiu, jak to dzieje się
zwykle w przypadku innych rodzajów modlitw.
Wielbić Boga oznacza wysławiać Jego same−
go: za to, że jest z nami, za dzieła, których doko−

nuje, za Jego dobroć, za Jego działanie w na−
szym życiu…
Pięknie istotę wielbienia Pana Boga wyraża
jedna z prefacji przypadająca na okres zwykły roku
liturgicznego w Kościele mówiąca, że „nasze
hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale
przyczyniają się do naszego zbawienia”. Bóg,
który jest doskonały i który jedynie jest godny
czci – jest Bogiem nieustannie dającym siebie,
Bogiem bliskim, pochylającym się nad nami jako
tymi, którzy szczególnie przez Niego zostali umi−
łowani i odkupieni.
Wieczory modlitewne pozwalają niejednokrot−
nie odkrywać tę bliskość Boga, ponieważ On
pozwala się doświadczać na miarę otwartości
naszego serca.
Nasze życie chrześcijańskie, nasza duchowość
domaga się nieustannego wzrostu, dlatego św.
Paweł zachęca nieustannie: „(…) napełniajcie się
Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych du−
cha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych ser−
cach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!” (Ef 5,
18−20). To właśnie staramy się czynić, by wyrywać
się z odrętwienia, z rutyny, która często wkrada się
w nasze duchowe życie. Pragniemy ożywiać naszą
wiarę, naszego ducha, a przez to doświadczać sa−
mego Boga, który pragnie, by Go poznawano i zbli−
żano się do Niego.
W jaki sposób wygląda taka modlitwa? Przede
wszystkim stajemy
w obliczu Jezusa o−
becnego w Najświęt−
szym Sakramencie,
który jest Gospoda−
rzem tego czasu od−
dawanego Mu przez
nas. Wzywamy obec−
ności Ducha Święte−
go uczącego nas
modlić się, zgodnie
ze wskazaniami Pi−
sma Świętego: „Po−
dobnie także Duch
przychodzi z pomocą
naszej słabości. Gdy
bowiem nie umiemy
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się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia
się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami” (Rz 8, 26).
W trakcie Wieczorów Uwielbienia jest również
chwila na odczytanie Słowa Bożego, które ma być
dla nas pokarmem dającym nasycenie, a następ−
nie modlimy się, wypowiadając słowa uwielbie−
nia, tak jak nam serce podpowiada i jak kieruje
nami Duch Święty. Nasze pochwały Pana Boga
przeplatamy pieśniami, które pobudzają nas do
jeszcze większego Jego wychwalania.
To cała filozofia modlitwy uwielbienia. Nic trud−
nego, dlatego niech każdy czuje się zaproszony,
aby wspólnie się modlić właśnie taką formą
modlitwy, która podyktowana jest jedynie pra−
gnieniem samego Boga.
ks. Mariusz Maækowiak MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Warsztaty Terapii Zajêciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Trzciance zostały utworzo−
ne w 2001 r. W 2004 r. powstała filia placówki
w Wieleniu. Warsztaty Terapii Zajęciowej są pla−
cówką pobytu dziennego z prowadzoną rehabili−
tacją społeczną i zawodową dla dorosłych (od 18
roku życia) – osób niepełnosprawnych intelektu−
alnie i chorych psychicznie, przez pięć dni w tygo−
dniu w godz. od 8.00 do 15.00.
Terapia prowadzona jest dla 25 uczestników
w WTZ Trzcianka i 30 w WTZ Wieleń. Placówka jest
finansowana w 90% ze środków Państwowego Fun−
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) oraz w 10% ze środków Powiatu Czarnkow−
sko−Trzcianeckiego. Zajęcia odbywają się w pracow−
niach tematycznych: gospodarstwa domowego,
multimedialno−społecznej, artystyczno−plastycznej,
ceramicznej, stolarskiej, aktywizacji zawodowej, kom−
puterowo−fotograficznej i tkacko−krawieckiej. Są pro−
wadzone przez wykwalifikowanych instruktorów te−
rapii zajęciowej, doradcę zawodowego, psychologa,
specjalistę ds. rehabilitacji ruchowej i pielęgniarkę.
WTZ objęty jest także opieką duchową. Raz w mie−
siącu odprawiana jest Msza św. oraz odbywa się
spowiedź dla podopiecznych. Opiekunem duchowym
jest ks. Marian Mordarski MS.
O status uczestnika
Warsztatów Terapii Zaję−
ciowej mogą się starać
osoby, które posiadają
ważne orzeczenie o stop−
niu niepełnosprawności
w stopniu umiarkowa−
nym lub znacznym, wyda−
nym przez Powiatowy Ze−
spół ds. Orzekania o Stop−
niu Niepełnosprawności
oraz – co bardzo ważne –
muszą one posiadać
wskazanie do terapii za−
jęciowej. Jest to warunek
przyjęcia niepełnospraw−
nych do naszej placówki.
WTZ są miejscem, gdzie

potrzebujący rozwijają umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego, w tym te dotyczące zdo−
bycia zaradności osobistej dzięki stosowaniu róż−
nych technik terapeutycznych. Dzięki nim podopieczni
przygotowują się do życia w środowisku społecz−
nym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności
planowania i komunikowania się, dokonywania wy−
borów, decydowania o swoich sprawach oraz roz−
wój innych sprawności niezbędnych w życiu, a także
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Warsztaty
Terapii Zajęciowej rozwijają podstawowe oraz spe−
cjalistyczne umiejętności zawodowe poprzez udział
w odpowiednich praktykach, na które uczestnicy raz
w tygodniu uczęszczają do Spółdzielni Socjalnej
„Równe Szanse” w Gajewie. Zajęcia w WTZ prowa−

dzone są zgodnie z indywidualnym programem re−
habilitacji i terapii, a więc każdy ich uczestnik otrzy−
muje osobiste wsparcie.
Nasza placówka bardzo chętnie włącza się
w różnego rodzaju akcje na rzecz środowiska lokal−
nego, organizując bądź współorganizując różnego
rodzaju imprezy integracyjne. Wewnętrznie także jest
odpowiedzialna za szereg spotkań o charakterze
integracyjnym, tj. wycieczki, kiermasze, spotkania
rodzin, sportowe rozgrywki, kulturalne uroczystości,
bale, zabawy, rajdy itp. Te formy aktywności organi−
zowane są ze środków specjalnego funduszu pozy−
skiwanego ze sprzedaży prac wykonywanych w WTZ.
Może być on przeznaczony wyłącznie na cele związa−
ne z integracją uczestników.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance jesz−
cze w tym roku czeka zmiana siedziby, o którą po−
starał się Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka
Krzysztof Czarnecki. Poprawi to warunki lokalowe
oraz zniesie bariery architektoniczne. Borykamy się
z nimi każdego dnia, przemierzając z trudnością
strome schody w obecnym lokalu. W przyszłości
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WTZ planuje także rozszerzyć swoją działalność
i utworzyć nową pracownię, dając szanse osobom
niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach
inwalidzkich, co do tej pory nie było możliwe.
Drodzy Czytelnicy, jeśli wśród Państwa są oso−
by, które zechciałyby wesprzeć naszą placówkę,
zachęcamy i prosimy o darowizny finansowe i rze−
czowe. Uzyskana pomoc z pewnością uatrakcyjni
jeszcze bardziej codzienne funkcjonowanie naszych
podopiecznych. Wpłaty można dokonywać na na−
stępujące konto:
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas”
Parafii Pw. Św. Jana Chrzciciela
ul. 27 Stycznia 41
64−980 Trzcianka
nr konta: 55 8951 0009 5500 6640 2000 0010
(Bank Spółdzielczy w Czarnkowie)
Katarzyna Matuszczak

Fot.: archiwum Warsztatów Terapii Zajęciowej

maj, czerwiec 2017
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W

19 lutego 2017 r. – comiesiêczny Wieczór
Uwielbienia, tym razem przygotowany
i poprowadzony przez mê¿czyzn

15 marca 2017 r. – sakrament bierzmowania z
udzia³em ks. bpa Krzysztofa W³odarczyka, biskupa
pomocniczego diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej

24/25 marca 2017 r. – noc czuwania
modlitewnego

3 marca 2017 r. – 286 rocznica nadania praw
miejskich Trzciance – uroczysta Msza œw.
w intencji wszystkich mieszkañców miasta

25 marca 2017 r. – Uroczystoœæ
Zwiastowania Pañskiego, Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
– duchowa adopcja dziecka poczêtego

maj, czerwiec 2017
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SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –

2 kwietnia 2017 r. – Misyjna Loteria
Pluszakowa

7 kwietnia 2017 r. –
Droga Krzy¿owa ulicami miasta

9 kwietnia 2017 r. – Niedziela Palmowa

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Krzysztof Felsmann i serociak©

7 kwietnia 2017 r. – V Jarmark Wielkanocny
zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajêciowej
Caritas przy wspó³pracy Trzcianeckiego Domu Kultury
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Dla duszy i dla cia³a!
do gorącego pieca. Ukroić z bu−
łek okrągłe grzaneczki, tak duże
jak przekrój pomidorów, usma−
żyć na maśle i ułożyć na półmi−
sku. Skoro pomidory gotowe,
układa się na każdą grzankę po−
midor i polewa sosem zrobio−
nym z wydrążonego mięska po−
midorów. Mięsko zagotuje się
rozprowadzając je buljonem, za−
prawia masłem i solą do sma−
ku, cedzi przez sitko i sos mamy
gotowy.”

Jeszcze trwamy w okresie
Zmartwychwstania Pańskiego.
Jeszcze pamiętamy smak wiel−
kanocnych wypieków. W uszach
brzmią nam rymy wielkanocne:
„Babo, o babo,
przedziwnego smaku!
Zdobi cię lukier
różanymi wzory,
Kolorowego
nie szczędzono maku
I w czub ci wpięto
pęk bukszpanu spory.”1

Dla wszystkich Czytelników
„La Salette. Posłańca Matki Bo−
żej Saletyńskiej” – jako życzenia nie tylko świątecz−
ne, przekazuję poruszający wiersz autorki Miły Żar
Chryste, błogosław mi!, zamieszczony w „Przewod−
niku Katolickim” z dnia 12 kwietnia 1931 r.:
Wznieś nad mą głową rękę,
Na walkę trud i mękę.
Na ból i łzy – Chryste błogosław mi! – Serce tak drży!
Czy słyszysz jego bicie? Przy wejściu w nowe życie
Wołam do Ciebie Panie: Daj siły, moc i wytrwanie!
Chryste, błogosław mi! – Czemu łza w oku lśni?
Niech w sercu się nie budzi zwątpienie w dobroć ludzi;
Niech wszystkim życzę szczerze
Niech w sprawiedliwość wierzę –
Chryste, błogosław mi!

Jadwiga Witkowska
1

Fragment sonetu z literatury humorystycznej XIX w.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· ·

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – 3 maja koncert Stanisława Sojki – 5 maja
V Diecezjalny Dzień Dziecka w Skrzatuszu – 27 maja
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
4 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 15 czerwca
Festyn organizowany
przez Hospicjum Trzcianka i Muzeum Ziemi Nadnoteckiej – 24 czerwca Jubileusz 100−lecia poświęce−
nia kościoła, uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela – 25 czerwca Pielgrzymka dzięk−
czynna społeczności Zespołu Szkół Katolickich do Nowej Wsi – czerwiec

·

·

·

·

·

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

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, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Maciej Pawłowski, Piotr Starosta, Piotr
Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Jadwiga Witkowska

Fot.: Jadwiga Witkowska

Jeszcze nie przebrzmiały
świąteczne życzenia „Wesołego
Alleluja”, a my już znowu uczestniczymy w szalonym
pędzie cywilizacji i nawet nie mamy czasu zastano−
wić się nad tym, co przeżywamy i w co się angażuje−
my. Ale życzenia „Smacznego jajka!” możemy skła−
dać sobie przez cały rok! Jajko od najdawniejszych
czasów uchodziło za symbol nowego życia, zdrowia i
młodości. Jest elementem dekoracyjnym w obrzędo−
wości wielu kultur. Jajka od zawsze wchodziły w skład
naszych potraw, są zdrowe i smaczne. W archiwal−
nym numerze „Przewodnika Katolickiego” z dnia 16
sierpnia 1931 r. jest prosty i łatwy w wykonaniu przepis
na „jajka w pomidorach”.
Podaję wykaz poszczególnych czynności kulinar−
nych: „Wybrać duże pomidory, ściąć im wierzchy,
wydrążyć, posolić, wlać w każdy ostrożnie jajko, aby
się żółtko nie rozpłynęło. Posypać parmezanem, po−
kropić roztopionym masłem i wsadzić na 10 minut

