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Światło z La Salette

Ka¿de sakramentalne ma³¿eñstwo
jest do uratowania
Z ks. Paw³em
Dubowikiem
rozmawia
ks. Mariusz
Maækowiak MS.
Na początku chciał−
bym prosić Księdza
o powiedzenie nam,
czym Ksiądz się zajmuje, czym są wspólnoty
Sychar.
Zajmuję się Wspólnotą Trudnych Małżeństw
Sychar. Składa się ona z małżonków, którzy prze−
żywają kryzysy na różnym poziomie, począwszy
od tych, którzy są ze sobą razem i chcą coś zro−
bić dla ratowania małżeństwa, przez tych, którzy
– co prawda są razem – ale tylko jednej stronie
zależy na procesie uzdrowienia, aż po sytuacje
skrajne, kiedy to doszło do dramatu rozwodu
cywilnego, ale jedna ze stron chce wytrwać
w wierności Panu Bogu, swojemu współmałżon−
kowi, przysiędze małżeńskiej, szuka jakiegoś
wsparcia, by nie pójść drogą niesakramentalną.
Wspólnoty Sychar to grupy małżonków dzielących
się swoim doświadczeniem. Dużo spotkań od−
bywa się w formie świadectwa polegającego na
mówieniu o swoich przeżyciach, radzeniu sobie
z kryzysami, trudnościami, przez co ta wymiana
informacji wzmacnia innych, pokazuje też drogę,
którą można pójść. Każda sytuacja jest oczywi−
ście indywidualna, ale pewne wzorce postępo−
wania są podobne. Ta wspólnota nazywa się
Wspólnotą Trudnych Małżeństw Sychar. Nazwa
może odstraszać, ale ma ona charakter terapeu−
tyczny: jak u alkoholika, który musi przyznać się,
że jest alkoholikiem, podobnie w tym przypad−
ku, trzeba wyznać przed sobą, że małżeństwo
przeżywa trudności. Cieplejszą nazwę mają lo−
kalne wspólnoty spotykające się przy parafiach
– Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar.

Co oznacza ten obcojęzyczny człon nazwy –
Sychar?
Nazwa Sychar jest związana z miejscem spo−
tkania Jezusa z Samarytanką. Właśnie tam przy
studni Jakubowej mieszkanka Samarii zaczęła
rozmawiać z Chrystusem o sytuacji, w której znaj−
dowała się, będąc w relacji z mężczyznami, któ−
rych miała. Uświadomiła sobie, że tkwiła w nie−
właściwych relacjach, bo żaden z nich żyjący
z nią nie był jej mężem. Tym, który pomógł uzdro−
wić jej te nieprawidłowe powiązania, jest wła−
śnie Jezus – źródło wody żywej. Wskazał jej wła−
ściwy sposób postępowania. Analogicznie On
może pomóc wyjść współczesnym małżonkom
z różnych trudnych sytuacji.
Zajmuje się Ksiądz małżeństwami i proble−
mami, które przeżywają. Jak by Ksiądz określił
– znając sytuację w znacznie szerszym stopniu
– jaka jest dzisiaj kondycja polskich małżeństw?
Jak to tak ogólnie wygląda?
Zawsze patrzę pozytywnie, bo mamy wiele mał−
żeństw, które przeżywają swój związek sakramen−
talny w bardzo pięknej relacji, budując ją z Panem
Bogiem i pięknie ją przeżywają. Mamy wiele wspól−
not małżeńskich, rodzinnych, które rozkwitają,
i dobrze, że tak się dzieje, ale z drugiej strony trze−
ba zauważyć, że te problemy niestety też narastają,
nie zawsze rośnie świadomość odpowiedzialności,
którą się powinno brać na siebie, przyjmując sa−
krament małżeństwa. Statystyki są zatrważające
– mniej więcej 1/3 małżeństw rozpada się. To jest
niepokojący obraz: występuje około 67000 rozwo−
dów rocznie przez ostatnie lata, kiedy to notuje się
około 190000 ślubów. To pokazuje, że z jednej
strony jest dobrze, ale z drugiej strony widzimy duże
też zagrożenia w mentalności porzucania tego, co
trudne, bo dawniej, gdy coś się psuło, to człowiek
naprawiał to, a dzisiaj, kiedy dojdzie do awarii np.
telewizora, to się kupuje nowy. Niestety tak samo
zaczynamy podchodzić do relacji międzyludzkich.
Jeżeli coś się psuje między ludźmi, to zamiast to

naprawiać, uzdrawiać, wytrwać, to się ucieka, ucie−
ka do rozwodów.
Co zrobić? Jaką pierwszą rzecz można zro−
bić, kiedy pojawiają się problemy w małżeń−
stwie? Gdzie szukać pomocy?
Patrząc z własnego doświadczenia kapłańskie−
go czy tych ludzi, którzy przychodzą do wspólnoty,
muszę powiedzieć, że na pierwszym miejscu – i bez
tego nie da się poważnie zabrać za uzdrawianie re−
lacji małżeńskich – jest naprawienie relacji z Panem
Bogiem. Bez łaski uświęcającej – wiele małżonków
o tym mówi – nie jesteśmy w wstanie przebaczyć,
dążyć do pojednania, otworzyć się na te dobra, któ−
re wypływają z sakramentu małżeństwa. Później oczy−
wiście, patrząc po ludzku, trzeba zaprzęgnąć cały
mechanizm pracy nad komunikacją, nad samym
sobą, przepracowywania pewnych wad, problemów,
może uzależnień, kwestie dogadywania się, szuka−
nia tych rzeczy, które ranią, żeby ich unikać, ale to
są wszystko dalsze działania. Myślę, że trzeba za−
wsze szukać pomocy. Dobrze, że udajemy się też
do kapłana, który może pomóc uzdrowić relację z
Panem Bogiem. Oprócz tego trzeba bardzo często
też pomocy specjalistycznej. Można udać się do
poradni rodzinnej w danej diecezji czy szukać dobre−
go psychologa, terapeuty. Warto zadbać o kontakt
ze specjalistą o zapatrywaniach chrześcijańskich,
ponieważ on rozumie, że małżeństwo sakramental−
ne jest innym niż tylko cywilnym związkiem. Chodzi o
to, żeby nie wkradały się szkodliwe podpowiedzi współ−
czesnego świata w trakcie terapii. Warto szukać po−
mocy u ludzi, którzy są we wspólnocie Sychar w da−
nych ogniskach, w przestrzeni internetowej, np. na
forum pomocy www.kryzys.org. Można łączyć się z
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różnymi grupami modlitewnymi np. poprzez Skype'a.
Ważne jest to, żeby człowiek nie czuł, że z danym
problemem jest sam, bo zawsze są wokół niego lu−
dzie, którzy mogą pomóc. Najgorszą sytuacją jest
taka, kiedy zamykamy się i próbujemy coś zrobić sa−
memu, zapominając o Panu Bogu, ludziach i różnych
instytucjach, które to wsparcie mogą dawać.
Jaki jest najczęstszy powód odejść małżon−
ków?
Główny powód wynika z tego, że ci niektórzy
małżonkowie nie mają relacji z Panem Bogiem.
To jest pierwszy, najczęstszy powód, z którego
wypływają te kolejne – brak komunikacji, różne
patrzenie na dobra materialne, różnego rodzaju
uzależnienia, przemoc, kwestia rozłąki związana
ze świadczeniem pracy np. zagranicą, no i – trze−
ba też to powiedzieć jasno – często zagrożeniem
dla małżeństwa jest osoba trzecia, która wchodzi
w tę przestrzeń życia małżeńskiego, naruszając
ją i doprowadzając do zdrady. To jest dzisiaj dość
poważny czynnik sprawiający rozpad małżeństwa,
ale na to się składa cała gama tych wszystkich
przyczyn, które wymieniłem tylko hasłowo. Zawsze
jednak można doszukiwać się innych.
Co powiedziałby Ksiądz małżonkom na koniec?
Jaką myśl przewodnią, by im Ksiądz przekazał?
Takim hasłem, które towarzyszy Wspólnocie
Trudnych Małżeństw Sychar, jest to: każde sa−
kramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo
każdy z nas może się nawrócić, na nowo odkryć
Pana Boga, pozytywnie zmieniać swoje życie,
a przez to dążyć do tego, by wzrastać w pięknej
miłości małżeńskiej do swojego sakramentalne−
go współmałżonka i miłości do Pana Boga.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Nasi y
seniorz

Jestem Panu Bogu potrzebna

W listopadzie 1939 r., czyli już
podczas niemieckiej niewoli, uro−
Z Walentyn¹ Czapliñsk¹,
dził się najstarszy syn, wujek Cze−
swoj¹ babci¹,
siek. Trzeba było zajmować się
rozmawia Piotr Starosta.
dzieckiem, dbać o to, aby miało
Babciu, jak Babcia wspomina
co jeść. Tymczasem podczas woj−
swoje pierwsze lata życia? Co
ny z braku dobrego pożywienia i
Babcia wie o tym okresie?
leków sama często chorowałam
Urodziłam się jako najmłodsza
na nerki. Było bardzo ciężko. Niem−
z siódemki dzieci. Z dokumenta−
cy ciągle wzywali mnie na komisje
mi różnie bywało przez te wszyst−
lekarskie, bo chcieli wysłać na ro−
kie lata, więc jest trochę zamie−
boty. W końcu, gdy zagrozili, że
szania z datą urodzenia. W różnych
wyślą mnie do obozu koncentra−
dokumentach pojawia się dzień 3,
cyjnego, bo jestem nieprzydatna,
Walentyna – 16 lat,
5 lub 15 grudnia 1916 r. Oficjal−
zgodziłam się wyjechać do Nie−
Czes³aw – 18 lat
nie przyjęta została właśnie ta
miec. Trafiłam do miejscowości
– rok 1932
ostatnia data. Tata zmarł na hisz−
Kalbe w Saksonii. Małym dziec−
pankę. Trwała jeszcze I wojna światowa. Mama kiem zajęła się moja mama Julianna. Gdy byłam
została sama z dziećmi, dlatego też miała bar− w Niemczech, mogłam odwiedzać dziadka w obo−
dzo ciężko. Dobrze, że te dorastały, bo gdy tylko zie, a nawet mieliśmy możliwość razem zamiesz−
były odpowiednio duże, mogły pójść do pracy i kać. Wreszcie w roku 1944 wróciłam do Polski,
zarobić trochę pieniędzy na życie. Było ono bar−
dzo skromne. Dzieci kończyły po kilka klas szko−
roszê Pana Boga, ¿eby mnie ju¿ zabra³,
ły powszechnej.
ale widocznie jestem Mu ci¹gle jeszcze na
Co mogłaby Babcia powiedzieć o czasach,
tej Ziemi potrzebna, ¿eby modliæ siê za
gdy poznała Babcia dziadka?
Gdy miałam 16 lat, poznałam waszego dziadka.
moje wnuki i prawnuki. Bo choæ moje
Miał on wtedy 18 lat. Spotykaliśmy się przez 4 lata,
dzieci mnie opuszczaj¹ i ju¿ piêcioro
ale na ślub trzeba było jeszcze poczekać. Kiedy miał
z nich nie ¿yje, to wnuków i prawnuków
22 lata, dziadek został powołany do wojska. Trafił
jest
ca³kiem sporo, w sumie: 30 wnuków,
do Stanisławowa, gdzie przynależał do ułanów. (Był
36 prawnuków i 12 praprawnuków.
to 6 pułk ułanów kaniowskich – informacja własna
P. S.). W dniu 22 stycznia 1939 r. wzięliśmy ślub
po powrocie dziadka z wojska. Było to w gminie do domu. Gdy w roku 1945 zmarła moja mama,
Drobin na Mazowszu. Nie nacieszyliśmy się długo dziadka jeszcze nie było.
A gdy dziadek wrócił z obozu, po wojnie, co
małżeństwem. Gdy wybuchła wojna, dziadek został
zmobilizowany do wojska i wyruszył do walki z Niem− działo się dalej?
Gdy obóz został wyzwolony, potrwało kilka tygo−
cami. Brał udział w wielkiej bitwie nad Bzurą. Pod−
czas walk dziadek cudownie został ocalony przez dni, zanim dziadek mógł w maju wrócić do Polski.
Matkę Bożą, która ochroniła go swoim płaszczem Życie w obozie odbiło się na zdrowiu dziadka i już
przed Niemcami. W październiku dostał się do nie− do końca życia w roku 1977 chorował na astmę.
mieckiej niewoli. Skierowany do obozu jenieckiego Już razem wyjechaliśmy na Mazury w okolice Olsz−
tyna. Mój brat, Mieczysław, osiedlił się tam wcze−
spędził tam już całą wojnę.
Dziadka więc przez kilka lat nie było. Jak so− śniej i dał znać, że warto tam zamieszkać, gdyż są
wolne gospodarstwa, domy. Tam rodziły się kolej−
bie Babcia wtedy radziła?

P

Czes³aw w niemieckiej niewoli
– w œrodku w fura¿erce – rok 1940 lub 1941
Walentyna z najstarszym synem
Czes³awem – rok 1941

ne dzieci, także wasza mama. Nie−
stety, na gospodarce było bardzo
ciężko, gdyż większość zbiorów
trzeba było oddawać państwu w
tzw. kontyngentach. Gdy moja sio−
strzenica zamieszkała w Trzcian−
ce, dała znać, że warto przyjechać
do tego miasta i na początku lat
50. znaleźliśmy się właśnie tutaj.
Zamieszkaliśmy najpierw w małym mieszkanku przy
ulicy Dąbrowskiego. W roku 1962 dziadek dostał
przydział mieszkania na ul. Żeromskiego po „oby−
watelce” Wrzeszczyńskiej. Ze względu na dużą ro−
dzinę zamieszkaliśmy na 94 m2.
Duża rodzina – to była okazja do wielkiego
świętowania, spotkań rodzinnych.
Przez całe swoje życie zajmowałam się do−
mem. Było siedmioro dzieci, więc i dużo przy nich
pracy, ale gdy każde założyło swoją
rodzinę, wszystkie święta, urodziny i
imieniny były okazją, żeby się spoty−
kać. Dorośli synowie przebierali się
np. za świętego mikołaja w Boże Na−
rodzenie i wnuki miały wielką radość
z otrzymywanych prezentów, ale też z
tego, jak kazał on najmłodszym mó−
wić wierszyki czy zaśpiewać kolędę.
Było dużo śmiechu, zabawy. Na co
dzień też wszyscy chętnie się spoty−
kali, nie tak jak dzisiaj.
Doczekała się Babcia wspaniałe−
go wieku – 100 lat.
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Wszyscy zrobili mi nie−
spodziankę i w grudniu
2016 r. odbyła się uro−
czystość z okazji 100−le−
cia moich urodzin. Naj−
pierw wszyscy, całą ro−
dziną, poszliśmy na
Mszę św. do kościoła,
później na uroczysty
obiad. Było dużo ludzi. Z
tej okazji dostałam list
Walentyna (z prawej)
gratulacyjny od pani pre−
z rodzin¹ – wiosna 1943
mier oraz od burmistrza
Trzcianki, który osobi−
ście odwiedził mnie w
domu. Ale starość nie
jest wcale lekka. Proszę
Pana Boga, żeby mnie
już zabrał, ale widocznie
jestem Mu ciągle jesz−
cze na tej Ziemi potrzeb−
na, żeby modlić się za
moje wnuki i prawnuki.
Bo choć moje dzieci
mnie opuszczają i już
Walentyna (z lewej) ze
pięcioro z nich nie żyje,
swoim bratem i siostr¹
to wnuków i prawnu−
ków jest całkiem sporo, w sumie: 30 wnuków, 36
prawnuków i 12 praprawnuków!
Dzisiaj ma już Babcia ponad 101 lat. Życzę
więc Babci błogosławieństwa Bożego na każ−
dy dzień, dużo cierpliwości i ufności w Boże mi−
łosierdzie.
Piotr Starosta

Fot.: archiwum prywatne Walentyny Czaplińskiej
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„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga… Dla−
tego tajemnicę powołania każdego człowieka
zna w pełni tylko Bóg.”
– kardynał Stefan Wyszyński

Światło z La Salette

Od ma³ego dziecka
chcia³em zostaæ
ksiêdzem
su, jednak dzisiaj widzę, że nawet te „ucieczki”
Pan Bóg wykorzystał i dzisiaj się nimi posługuje.
Cóż to były za tajemnicze nieobecności
w domu?
Dużo jeździłem wówczas na rekolekcje, róż−
nego rodzaju spotkania młodzieżowe, korzysta−
jąc z funkcji animatora, którą sprawowałem
w Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Prze−
myskiej. Wtedy myślałem, że robię to dla Boga.
Dzisiaj wiem, że uciekałem od własnych proble−
mów, które nosiłem w sobie, a dom był miej−
scem, gdzie musiałem się z nimi spotykać.

Z diakonem Maciejem Madejem
rozmawia Izabela Grzeszczuk.
Od ponad miesiąca mamy możliwość gościć
w naszej parafii diakona Marcina Madeja. Pro−
szę Diakona, pojawienie się nowej osoby po−
sługującej przy ołtarzu zawsze budzi żywe zain−
teresowanie parafian. Proszę zatem nam się
przedstawić.
Nazywam się Marcin Madej. Pochodzę z Iwoni−
cza, wioski położonej na Podkarpaciu, niedaleko
Krosna. Od miesiąca jestem magistrem teologii,
tytuł zdobyłem na Uniwersytecie Papieskim im.
Jana Pawła II w Krakowie. Wcześniej skończyłem
szkołę średnią w moim rodzinnym mieście, uzy−
skując wykształcenie technika żywienia.
Jak wspomina Ksiądz dom rodzinny?
Z domu rodzinnego wyniosłem wiele dobrych
wspomnień i wzorów. Czułem się tam zawsze
potrzebny i oczekiwany. Co prawda miałem kilka
trudnych lat w swoim życiu, gdy „uciekałem”
z domu, spędzając w nim bardzo niewiele cza−

Jaka atmosfera panowała w domu Diakona?
Czy był to dom szczególnie religijny?
W mojej rodzinie wiara była zróżnicowana.
Najsilniejszym fundamentem była babcia, która
uczyła mnie prostych modlitw, opowiadała o dro−
dze krzyżowej, korzystając z książeczki z rozwa−
żaniami, którą do dzisiaj pamiętam. Wpływ na
moją wiarę i powołanie na pewno miał też mój
wujek, który jest księdzem, misjonarzem salety−
nem. Jednak najważniejszą rolę w moim życiu
pełnili oczywiście rodzice, którzy zaprowadzili
mnie do chrztu, a później dopilnowali, abym pro−
wadził sakramentalne życie, uczestnicząc w nie−
dzielnej Eucharystii.
Kiedy po raz pierwszy zrodziła się w Diakonie
myśl pójścia drogą kapłaństwa?
Od małego dziecka chciałem zostać księdzem.
Ta myśl towarzyszyła mi, odkąd sięgam pamięcią.
Jak ta decyzja dojrzewała? Jakie uczucia temu
towarzyszyły?
Zdarzył się w moim życiu trudny okres, kiedy
to wszyscy widzieli we mnie księdza, ja zaś bro−
niłem się, używając różnych niedorzecznych ar−
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Jak dalej potoczyły się losy Diakona?
Pierwsze lata seminarium były dla mnie do−
syć trudne ze względu na studia. Trudno mi było
także odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie.
Jednak ten czas był dla mnie chyba najbardziej
rozwijający, zarówno w życiu duchowym, jak i czy−
sto ludzkim. Bóg w tym czasie leczył mnie z ego−
izmu, pokazywał, że sam sobie nie poradzę, tyl−
ko z Nim dojdę do celu. Dawał mi liczne znaki
swojej obecności, pozwalał mi też poznawać sie−
bie i pokazywał mi, że jestem człowiekiem war−
tościowym przez to, że jestem Jego dzieckiem.

Jaka była reakcja rodziców na wiadomość,
że wstępuje Diakon do seminarium?
Rodzice nie byli zdziwieni moją decyzją.
W końcu obserwowali moje wzrastanie w wierze
i prawdopodobnie domyślali się, co się kroi. My−
ślę, że towarzyszyła im radość z niewielką nutką
niepewności, dlatego że decydując się na tę dro−
gę życiową, nie miałem matury. Dla mnie same−
go było to niełatwe. Egzamin dojrzałości zdałem,
będąc już w zgromadzeniu na pierwszym roku
formacji.

Kiedy odbędą się święcenia kapłańskie?
Już niedługo z rąk biskupa przyjmę święcenia
kapłańskie, odbędą się one w dniu 19 maja bie−
żącego roku.
Jak Diakon widzi swoją przyszłość?
Od pewnego czasu zastanawiam się, wśród
jakich ludzi będę pracował, co przygotował dla
mnie dobry Bóg. W chwili obecnej dobrze czuję
się wśród ludzi odrzuconych, odepchniętych, po−
ranionych życiowo. Bóg działa przeze mnie w ta−
kich ludziach już dzisiaj, szybko zdobywam ich
zaufanie, więc myślę, że pośle mnie prędzej czy
później do takich osób. Jeśli jednak stanie się
inaczej, to i tak wierzę, że będzie to wolą Boga.
Jakim mottem kieruje się Diakon w życiu?
Moim mottem przewodnim jest cytat z listu
świętego Pawła adresowany do Koryntian: „Wystar−
czy ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali”.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Niech Pan Bóg
obdarza Diakona swoimi łaskami, dodaje sił
i odwagi, by kapłaństwo zajaśniało w życiu Dia−
kona całą swoją mocą.

Fot.: ks. Wacław Turoń MS

gumentów. Jednak w głębi serca wiedziałem, że
nie ma dla mnie lepszej drogi. Pan Bóg przygo−
towywał mnie do tego od wczesnych lat dziecię−
cych, kształtując mój charakter, moje talenty,
które w przyszłości użyję w pracy apostolskiej.
Od momentu wstąpienia do Zgromadzenia Mi−
sjonarzy Matki Bożej z La Salette nigdy nie mia−
łem większych wątpliwości, że to moja droga.
Tylko w nowicjacie miałem kilka dni kryzysu, kie−
dy chciałem stać się księdzem diecezjalnym, jed−
nak Pan Bóg szybko wybił mi to z głowy, mówiąc:
„Zranisz Mnie, kiedy stąd odejdziesz”. Towarzy−
szył mi za to lęk przed studiami, bardzo bałem
się, że nie zdołam poradzić sobie z tym wyzwa−
niem. Jednak dla Boga nie ma rzeczy niemożli−
wych. Sam na pewno nie dałbym sobie rady, jed−
nak Bóg przeprowadził mnie przez te sześć lat jak
wcześniej lud wybrany przez Morze Czerwone.

Obecnie jest Diakon na praktyce w naszej
parafii. Na czym polega to działanie? Co należy
do zadań Diakona?
Praktyki duszpasterskie polegają na zdobywa−
niu doświadczenia w pracy wśród ludzi na para−
fii. Głównymi moimi zadaniami jest pomoc
w sprawowaniu liturgii, prowadzenie katechezy
w szkole, uczestniczenie w spotkaniach grup pa−
rafialnych i wiele innych drobniejszych prac,
w które staram się angażować.
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O Bibliotece Parafialnej
w Trzciance inaczej
bieta Bednarek i Genowefa Bednarek (obecnie Ge−
nowefa Gołaś) — Nowa Wieś; Dorota Bugała (obec−
nie Dorota Wiedera), Ewa Ciepluch — Straduń; Wie−
sława Dąbrowska, Małgorzata Dzudzewicz, Anasta−
zja Frątczak, Danuta Fularz — Kuźnica Czarnkow−
ska; Leokadia Górska, Stefan Grzymski — Niekur−
sko; Urszula Henszke, Anna Małgorzata Jóźwik, Ma−
ria Jóźwik, Monika Kapela — Straduń; Maria Kęciń−
ska, Agnieszka Kęcińska−Stypułkowska, Halina Klu−
ska, Irena Kołodziejczyk, Maria Konitzer, Łukasz
Konitzer, Zdzisław Kowalski, Bogusława Krysztofo−
wicz, Wiesław Krysztofowicz (obecnie ksiądz sale−
tyn), Zofia Krzywonos, Łucja Kupś, Janina Lebiot−
kowska, Waldemar Lemańczyk, Anna Łaszkiewicz,
Maria Łaszkiewicz−Henszke, Wanda Ostrowska, Sa−
bina Makowska, Ewa i Adam Mielczarek — Siedli−
sko; Krzysztof Nowak, Elżbieta Panert−Mumot, Ar−
kadiusz Pieńkowski, Lidia Pikuła, Beata Piotrowska,
Czesława Plucińska, Joanna Rogowska (obecnie Jo−
anna Kotwicka), Jadwiga Rutkowska, Halina Sie−
dlecka, Piotr Starosta, Lucyna Szilke, Maria Szczut−
kowska, Krzysztof Szymczak, Ewa Tomkiewicz
(obecnie Ewa Krawczyk), Sylwia Wajner, Bożena
Wargin, Anna Renata Witkowska (obecnie Anna
Renata Nowicka), Katarzyna Witkowska (obecnie
siostra nazaretanka), Maria Witkowska (obecnie
Maria Grzywacz), Katarzyna Wiśniewska (obecnie
Katarzyna Ratajczak), Anna Żabko (obecnie Anna
Grela), Halina Żegalska, Marian Żmudziński, Elż−
bieta Żydowicz — Kuźnica Czarnkowska i Ewa Żyź−
niewska (obecnie Ewa Matela).

Fot.: Archiwum Biblioteki Parafialnej

Gdy mówi się o bibliotece, to najczęściej akcen−
tuje się jej zbiory, godziny otwarcia, dostępne nowo−
ści i wszelką działalność kulturalną realizowaną przez
nią. Jubileusz 35−lecia Biblioteki Parafialnej w Trzcian−
ce przypadający na dzień 20 kwietnia br., a uroczy−
ście obchodzony dzień później, stał się okazją do
nieco innego spojrzenia. Biblioteka Parafialna w
Trzciance jest szczególna, nie tylko z tego względu
na to, że działa przy parafii, ale głównie dlatego, że
cała jej działalność oparta jest na wolontariacie.
Wszystkie zaangażowane w niej osoby pełnią swoje
funkcje społecznie. Tym razem spójrzmy więc na
bibliotekę przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzyli, roz−
wijają, współpracują z nią i z niej korzystają.

W skład 9−osobowego zespołu tworzącego Bi−
bliotekę Parafialną w 1983 r. wchodzili: Janina Brzo−
zowska, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Zdzisław
Kowalski, śp. Irena Krawiec, Amelia Pużyńska, Ha−
lina Żegalska oraz śp. Barbara i Adam Żylińscy. Ak−
tualny zespół biblioteczny tworzą: Janina Brzozow−
ska, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Władysła−
wa Król, Walentyna Łopato, Stanisława Pater, Jerzy
Pobiarżyn, Czesław Rogosz, Józef Rzepecki, Janina
Sorgowicka, Albina Szczudło i Jadwiga Witkowska.
Trzy osoby spośród wymienionych: Janina Brzozow−
ska, Edwin Klessa oraz Krystyna Kowalska, pracują
w Bibliotece Parafialnej od momentu jej powstania.
W działalność Biblioteki Parafialnej przez te lata
zaangażowane były również następujące osoby: Elż−

Fot.: Archiwum Biblioteki Parafialnej

Otwarcie i poœwiêcenie biblioteki przez ks. bp. Wilhelma
Plutê z Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 20 kwietnia 1983 r.

Bitwa pod Grunwaldem – najwiêkszy na
œwiecie obraz haftowany o wymiarach
9,2 m x 4,1 m w czasie XXXI Tygodnia
Kultury Chrzeœcijañskiej
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rium Duchownego w Koszalinie, dr Bogumiłą Warzą−
chowską – dyplomowanym kustoszem, kierownikiem
Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Ka−
towicach, jednocześnie redaktorem naczelnym czaso−
pisma „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, Marią
Bochan – prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta
Piły, członkiem Zarządu Okręgowego Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Rolę Biblioteki Parafialnej dostrzegają władze
miasta, wspomagając ją zwłaszcza w organizowa−
niu dorocznego Konkursu Twórczości Artystycznej
o Motywach Religijnych i przyznając jej przedstawi−
cielom w dniu 3 marca 2018 r. z okazji 35−lecia
istnienia wyróżnienia Burmistrza Krzysztofa Czar−
neckiego „Trzcianecka Sarenka”.

Wrêczenie Bibliotece Parafialnej
wyró¿nienia Burmistrza Krzysztofa
Czarneckiego „Trzcianecka Sarenka”

Biblioteka Parafialna dzięki wszystkim ludziom
dobrej woli nie tylko prowadzi codzienną działalność
biblioteczną polegającą na wypożyczaniu książek, pra−
sy i środków audiowizualnych, ale także co roku or−
ganizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, konkur−
sy, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, prelek−
cje filmowe i prowadzi działalność wydawniczą. Pełny
wykaz ponad tysiąca wydarzeń organizowanych, współ−
organizowanych i wchodzących w skład cyklicznych
programów realizowanych przez Bibliotekę Parafialną
w Trzciance przez 35 lat ujęty został w najnowszej
publikacji wydanej przez bibliotekę.
Nie sposób w podziękowaniach
pominąć sponsorów oraz tysięcy czy−
telników, twórców prac artystycznych
oraz uczestników programów orga−
nizowanych przez Bibliotekę Para−
fialną. To dla nich ona tworzy i udo−
Wydawnictwo
stępnia swoje zbiory. Bez nich nie
jubileuszowe
miałaby sensu istnienia.
na 35-lecie
Edwin Klessa
powstania
Biblioteki
Parafialnej

Fot.: Archiwum Urzędu Miasta

Dodatkowo, nie tylko z okazji Tygodni Kultury
Chrześcijańskiej, możemy liczyć na pomoc Maria−
na Boczkowskiego, Danuty Czupak, Bogusława
Dąbrowskiego, Marii Grzywacz, Małgorzaty Grzy−
wacz, Moniki Grzywacz, Włodzimierza Ignasińskie−
go, Szczepana Kowalskiego, Katarzyny Ratajczak,
Szymona Tomaszewskiego, Elżbiety Wasyłyk, Ka−
zimierza Wiśniewskiego i wielu innych osób.
Słowa podziękowania za wieloletnią współpracę
należą się obecnym i byłym dyrektorom Biblioteki Pu−
blicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny,
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowia−
ka, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Trzcianeckiego
Domu Kultury: Bogusławie Dembińskiej, śp. Janowi
Dolacie, Włodzimierzowi Ignasińskiemu, śp. Jolancie
Kamińskiej, Elżbiecie Wiśnickiej, Dominice Wiśniew−
skiej, Hannie Zygmont i Józefowi Żylińskiemu. Bardzo
dobrze układała się współpraca z dyrekcją szkół pod−
stawowych i średnich, z katechetami, siostrami za−
konnymi oraz księżmi−katechetami. Na szczególne pod−
kreślenie zasługuje współpraca z nauczycielami: Anną
Małgorzatą Jóźwik, Agnieszką Kazirodek, Dariuszem
Kolonistą−Kujawskim, Małgorzatą Szadkowską i Bo−
żeną Wargin. Nie sposób wszystkich wymienić.
Sięgnąć trzeba pamięcią do początków Bibliote−
ki Parafialnej i do wielkiej roli, jaką odegrał w two−
rzeniu i w inspirowaniu przeróżnych działań kultu−
ralno−religijnych śp. ks. Czesław Hałgas MS. Był
on motorem różnych inicjatyw, zapalał wielu ludzi
świeckich do aktywnej i świadomej roli w życiu
Kościoła. Zawsze sprzyjali i pomagali bibliotece
wszyscy proboszczowie, pod których skrzydłami ona
funkcjonowała, łącznie z aktualnym ósmym już pro−
boszczem ks. Wawrzyńcem Skrabą MS.
Biblioteka Parafialna zawdzięcza swój rozwój tak−
że inspirującej roli Federacji Bibliotek Kościelnych
„Fides”, której była współzałożycielem i do której –
jako nieliczna spośród parafialnych – należy, obok
wielkich bibliotek uczelnianych, seminaryjnych i za−
konnych. Szczególną rolę odegrali kolejni przewod−
niczący Federacji: ks. Krzysztof Gonet – główny ini−
cjator i założyciel Fidesu, ks. dr Jan Bednarczyk
i aktualny przewodniczący – ks. dr Jerzy Witczak.
Szeroko zakrojoną współpracę od lat biblioteka pro−
wadzi z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem SBD – dyrek−
torem Archiwum i Biblioteki Inspektorii Salezjańskiej
w Pile, ks. dr. Tadeuszem Ceynową – dyrektorem Ar−
chiwum Diecezjalnego i Biblioteki Wyższego Semina−
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Fot.: archiwum prywatne s. Renaty Pawlak

Siostry z Trzcianki

Fot.: archiwum prywatne s. Renaty Pawlak

Bóg jest Mi³oœci¹
Pan Bóg obdarzył Trzcian−
kę szczególnym błogo−
sławieństwem. Od
1945 r. w naszej parafii
swoją posługę rozpoczęli
księża misjonarze sale−
tyni. Szczególną troską
otaczali młodych ludzi, w
których sowiecki komu−
nizm siłą narzucony Pol−
sce próbował zniszczyć
wszelkie przejawy wiary.
S. Renata z s. Ew¹ Gind¹
Również Siostry Francisz−
kanki Rodziny Maryi pracujące w Trzciance wspiera−
ły rodziców w katolickim wychowaniu dzieci. W ta−
kich warunkach rodziło się wiele powołań kapłań−
skich i zakonnych.
Realizując cykl artykułów Siostry z Trzcianki, zapy−
tałam s. Renatę Pawlak, która urodziła się i wycho−
wywała w Trzciance, jaka była jej droga do Pana Boga.
S. Renata wspomina: „Moje pragnienie zostania
siostrą zakonną i to, że bardzo chciałam uczyć religii,
pojawiło się na początku szkoły podstawowej. Po−
tem ta myśl towarzyszyła mi przez następne lata. Na
mojej drodze Pan Bóg stawiał różne osoby. Najpierw
byli to moi rodzice, którym jestem wdzięczna za to, że
wychowywali mnie w wierze chrześcijańskiej. Miałam
również kontakt z siostrami, które pracowały w na−
szej parafii, a wśród nich szczególnie z s. Honoratą:
były to częste spotkania, rozmowy, przyglądanie się
pracy katechetycznej, zaangażowanie w scholi pro−
wadzonej przez siostrę. To jeszcze bardziej utwierdza−
ło mnie w przekonaniu, że moim powołaniem jest
życie zakonne. Później kontakt z siostrą Honoratą
został zerwany, gdyż przeniesiono ją na inną placów−
kę. Byłam chyba wtedy w klasie drugiej szkoły śred−
niej, ale pragnienie pójścia za Jezusem towarzyszyło
mi nieustannie. Wówczas na mojej drodze Pan Bóg
postawił ks. Stanisława Florczaka. To od niego do−
wiedziałam się o zgromadzeniu sióstr prezentek, któ−
rego charyzmatem jest wychowywanie i nauczanie
dzieci i młodzieży, a ja przecież marzyłam o ich eduka−

cji. Pojechałam do Krakowa, tam poznałam siostry
prezentki i podjęłam decyzję, że właśnie w tym zgro−
madzeniu chcę realizować swoje powołanie. Pragnę−
łam całą siebie ofiarować Bogu.”.
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesenta−
tione Beatae Mariae Virginis) powstało w XVII w. w
Krakowie. Powszechnie używana nazwa: „prezent−
ki” pochodzi od łacińskiego słowa presentatio ozna−
czającego ofiarowanie. Założycielką Zgromadzenia
jest błogosławiona matka Zofia z Maciejowskich
Czeska (1584−1650), która ufundowała i założyła
w Krakowie dom – miejsce kształcenia i wychowy−
wania dziewcząt, zwłaszcza z ubogich rodzin i siero−
ty. Gromadząc je, powołała równocześnie do życia
wspólnotę osób, która miała się nimi zajmować
i zorganizowała ją na wzór życia zakonnego. Dom
ten przy ulicy Szpitalnej przez prawie 100 lat był sie−
dzibą Zgromadzenia. W roku 1726 siostry przenio−
sły się wraz ze szkołą do nowego budynku przy ulicy
św. Jana. Właśnie tam s. Renata rozpoczęła swoje
życie zakonne. Będąc jeszcze w postulacie, później
w nowicjacie, ukończyła Międzyzakonny Wyższy In−
stytut Katechetyczny w Krakowie, co umożliwiło jej
późniejszą katechizację.
Jubileusz 25-lecia œlubów zakonnych

Fot.: archiwum prywatne s. Renaty Pawlak
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Zapytałam o wspomnienia pierwszych chwil w
Zgromadzeniu. S. Renata opowiadała: „Rodzicom
przy różnych okazjach wspominałam, że pójdę do
zakonu, ale oni nie brali tego na serio, do mo−
mentu, kiedy musiałam podjąć decyzję i opuścić
dom rodzinny. Poprosiłam rodziców o błogosła−
wieństwo, a gdy nadszedł czas wyjazdu, mama
odprowadziła mnie na dworzec i pożegnała się
ze mną ze łzami w oczach. Tata został w domu,
widziałam, jak to przeżywa. Dzisiaj rodzice są
szczęśliwi, a ja dziękuję Panu Bogu za każdy dzień
ich życia, za to, że mnie wspierają, dziękuję za
moje rodzeństwo i za to, że zawsze na mnie cze−
kają, kiedy przyjeżdżam na wakacje lub przy in−
nych okazjach. Niech Dobry Bóg im błogosławi.”.
Po ślubach wieczystych złożonych w Krakowie
przed cudownym obrazem Matki Bożej Święto−
jańskiej, zwanej Matką Bożą od Wykupu Niewol−
ników, w dniu 11 lutego 1990 r. pierwszą pla−
cówką, w której s. Renata rozpoczęła pracę ka−
techetyczną, był dom sióstr w Zielonej Górze. W
latach 1995−1998 pracowała w Zabrzu, a od
1998 do 2003 w Świdnicy. W tym czasie ukoń−
czyła studia teologiczne na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2003−
2009 pracowała w Jordanowie Podhalańskim,
a od roku 2009 do 2011 w Rzeszowie, następ−
nie była Częstochowa i okres 2011−2017, gdzie
przez ostatnie trzy lata siostra pełniła posługę
przełożonej domu. Od 2017 r. katechizuje w Je−
leniej Górze Cieplicach. W placówkach tych
oprócz pracy katechetycznej s. Renata prowadzi−
ła też scholkę dziecięcą.
„Bóg jest Miłością! Warto dla tej Miłości po−
święcić całe swoje życie” – mówi s. Renata – „W
2009 r. obchodziłam jubileusz 25−lecia ślubów
zakonnych i z tej okazji matka generalna zapropo−
nowała mi wyjazd do Ziemi Świętej, o którym wcze−

śniej nawet mi się nie śniło. Odczytałam to jako
wielką łaskę od Pana Boga. Przez wszystkie lata
mojego życia zakonnego doświadczam nieustan−
nie Bożej Miłości, nie tylko w chwilach radosnych
ale też wtedy, a może nawet szczególnie wtedy,
kiedy przychodzą chwile trudne. Za wszystko niech
będzie Bogu i Jego Matce chwała!”
Jadwiga Witkowska

Fot.: archiwum prywatne s. Ewy Gindy CSFN

S. Renata z rodzicami
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Fot.: archiwum prywatne s. Renaty Pawlak
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Wspomnienie o Siostrze Ewie
„Bo myśli moje nie są myślami waszymi,
ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55, 8)
Kiedy siostra Ewa Ginda CSFN zachorowała,
modliliśmy się o cud uzdrowienia, ale Pan Bóg za−
prosił Ją do Nieba. Siostra Ewa odeszła w dniu 13
kwietnia 2018 r. – nad ranem – „kiedy ranne
wstają zorze”. Z Ziemią żegnała się otoczona Ro−
dziną i przyjaciółmi, a jeszcze tak niedawno rozma−
wiałyśmy o Jej powołaniu i marzeniach („Światło
z La Salette” nr 2 [85] – marzec−kwiecień 2018).
W naszych sercach pozostanie na zawsze pełna
energii i Bożej radości. Mam pewność, że teraz
również Ją możemy prosić o wstawiennictwo u Pana
Boga i że na pewno kiedyś znów się spotkamy.
Jadwiga Witkowska
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wany z czerwonej cegły w stylu gotyckim. Jego poświę−
cenie nastąpiło w dniu 29 września 1908 r. 1

Pierwsze lata powojenne koœcio³a
pw. œw. œw. Piotra i Paw³a
w Nowej Wsi

Fot.: Edwin Klessa

Przypadająca w br. 400−setna rocznica powsta−
nia Nowej Wsi jest okazją do przyjrzenia się życiu
religijnemu jej mieszkańców na przestrzeni wieków
oraz historii filialnego kościoła znajdującego się wła−
śnie w tej miejscowości. Jeszcze w XVII i XVIII w.
mieszkający w niej katolicy należeli do parafii w
Trzciance, ewangeliccy mieszkańcy natomiast ko−
rzystali ze zborów protestanckich w Dzierżąźnie Wiel−
kim, Zielonowie i Kocieniu Wielkim. Pierwsze ewan−
gelickie nabożeństwo odprawiono w Nowej Wsi w
1763 r., gdy jeszcze nie było kościoła. W latach
1764−66 na terenie dzisiejszego boiska szkolnego
istniał pierwszy dom modlitw. W końcu XVIII w. pro−
testancka większość w Nowej Wsi doczekała się
swojego zboru, który został wybudowany na lekkim
wzniesieniu i poświęcony w 1799 r., obok istnieją−
cego dzisiaj kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła
– w miejscu, gdzie stoi krzyż misyjny. 27 lat później
nastąpiła jego rozbudowa i ostateczny wygląd świą−
tyni znamy już z zachowanej ilustracji.

Zachowana misa chrzcielna z ewangelickiego zboru
ufundowana na uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio³a
w dniu 29 wrzeœnia 1908 r.

Fot.: ze zbioru ks. Łukasza Nowaka MS

Zbór ewangelicki w Nowej Wsi z 1799 r.

W końcu XIX w. Nowa Wieś liczyła około 700 miesz−
kańców, którzy byli głównie wyznania ewangelickiego.
Tutejszych katolików było prawie 20%, prócz tego przy−
woływaną miejscowość zamieszkiwało kilka rodzin
żydowskich. Małe wymiary kościoła i zły stan technicz−
ny wynikający choćby z tego, że w 1900 r. zawaliła się
jedna ze świątynnych ścian wykonana z tzw. muru pru−
skiego, spowodowały, że obok w latach 1906−8 wznie−
siono nowy kościół. Był to zbór ewangelicki wybudo−

Zbór ewangelicki służył mieszkającym tu ewan−
gelikom do końca II wojny światowej, tj. do wkro−
czenia wojsk sowieckich. Ostrzelana przez nich świą−
tynia poniosła szkody w postaci: wyrwy od pocisku
artyleryjskiego w murze wieży od strony południo−
wej, mocno zniszczonego dachu: zdewastowanych
dachówek i wiązań drewnianych; rozbitego zegara
na wieży, powybijanych szyb w oknach oraz zrujno−
wanego ogrodzenia.
W dniu 8 czerwca 1947 r. mieszkańcy Nowej Wsi
zwołali zebranie w celu omówienia sprawy remontu
poniemieckiego zboru luterańskiego, który po wyre−
montowaniu i wyświęceniu na kościół katolicki mógł−
by zaspokoić potrzeby religijne miejscowej ludności,
wtedy już w pełni wyznania rzymskokatolickiego. Utwo−
rzono Komitet Kościelny, w skład którego weszli: kie−
rownik szkoły i jednocześnie kierownik organizacyjny
remontu Michał Gowor i kierownik techniczny Józef
Stinia. Ponadto w skład tego organu wchodzili: Igna−
cy Bednarek, Piotr Zając, Józef Molski, Gabriel Pagó−
rek, Józef Wójtowicz, Michał Karcz, Maksymilian Wit−
kowski, Kazimierz Szabuńczko, Wacław Wąchnicki,
Zygfryd Powałko, Jan Mendyk i Kazimierz Górny.
Mieszkańcy wioski zadeklarowali przekazywanie mie−
sięcznych kwot, a także podejmowanie społecznej
pracy przy remoncie kościoła. Również dochód z za−

bawy tanecznej i przedstawienia wystawionego przez
miejscowe amatorskie koło dramatyczne pod kierow−
nictwem Katarzyny Gowor wsparło finansowo kościel−
ne prace remontowe.
W dniu 13 października 1947 r. Nową Wieś prze−
jazdem odwiedził ks. bp Edmund Nowicki z Gorzo−
wa Wielkopolskiego, żeby zapoznać się z postępem
doprowadzania zniszczonej świątyni do użytkowania.
Do końca 1947 r. wyremontowano dach na wie−
ży, wykonano i umieszczono na niej nowy krzyż,
a także zamurowano wyrwę w ścianie po pocisku
artyleryjskim. Poważnym problemem był jednak dach
kościoła z brakującymi dachówkami.
Celem ożywienia dalszych prac remontowych w
dniu 18 maja 1948 r. do Nowej Wsi przybył ks. dr
Tadeusz Ptak MS2, trzcianecki proboszcz. Wziął on
udział w zebraniu mieszkańców wioski w szkole,
aby wspólnie zastanowić się nad kontynuacją re−
montu. Wybrano wtedy nowy Komitet Kościelny, któ−
rego zarząd stanowili: Teodor Szukajło – przewodni−
czący, Kazimierz Górny – sekretarz, i Józef Drabent −
skarbnik, Michał Gowor natomiast został wybrany
do komisji rewizyjnej.
Nastał w końcu długo oczekiwany dzień 29 czerw−
ca 1948 r. Do Nowej Wsi przybyli z Trzcianki: ks. dr
Tadeusz Ptak MS – proboszcz, a zarazem dziekan,
oraz chór parafialny ze swoim dyrygentem i trzcia−
neckim organistą Stanisławem Krzysztofiakiem. Pod−
czas uroczystości ks. Tadeusz Ptak MS dokonał
poświęcenia świątyni, powierzając ją opiece św. św.
Apostołów Piotra i Pawła. Oprócz chóru kościelnego

z Trzcianki uroczystość śpiewem uświetnił chór miej−
scowej szkoły oraz trio śpiewaków – Katarzyna i Mi−
chał Goworowie i Zofia Zienkiewicz.
Dzieci z Nowej Wsi po raz pierwszy w swoim ko−
ściele przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej rok
później – w dniu 29 czerwca 1949 r. Do przyjęcia
tego sakramentu przygotowała je nauczycielka Ka−
tarzyna Gowor. W tym samym roku w dniu 4 wrze−
śnia w nowowiejskim kościele zawarty został pierw−
szy związek małżeński pomiędzy Felicją Molską
i Władysławem Bączykiem.
Początek grudnia
1949 r. łączył się z po−
nownymi kłopotami z
dachem na wieży ko−
ścielnej, ponieważ
doszło do jego uszko−
dzenia przez silny
wiatr. Zdołano go na−
prawić dzięki stara−
niom mieszkańców
identyfikujących się
z działającą od ponad
roku świątynią.
Kronika3 jeszcze od−
notowuje, że do końca
Poewangelicki krzy¿ nad
1949 r. Msze św. od−
o³tarzem g³ównym
prawiane były w Nowej
z nieproporcjonalnie ma³¹
Wsi średnio dwa razy pasyjk¹ zamocowan¹ ukoœnie.
w miesiącu i celebro−
wali je na przemian ks. dr Tadeusz Ptak MS oraz ks.
Stanisław Łach MS4. Od letnich miesięcy 1949 r. za−
miast dotychczasowego prefekta ks. Stanisława Łacha
MS Msze św. odprawiał ks. Florian Szawan MS5.
Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła od 110 lat
służy mieszkańcom Nowej Wsi w zbliżaniu się do
Stwórcy. Przez pierwsze 40 lat był Domem Bożym
dla wiernych wyznania ewangelickiego i przez kolej−
ne 70 lat służy mieszkającym tutaj katolikom.
Edwin Klessa

Obecny widok koœcio³a
pw. œw. œw. Piotra i Paw³a
w Nowej Wsi.

1

Fot.: Edwin Klessa

2

3

4

5

Opis sporządzono na podstawie informacji zawartych w gablocie
kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Nowej Wsi, opracowanych
przez ks. Łukasza Nowaka MS.
Ks. dr Tadeusz Ptak MS (1905−1986) – w latach 1945−1952
superior i proboszcz w Trzciance oraz dziekan pilski.
Opis lat powojennych sporządzono na podstawie Kroniki kościo−
ła filialnego pw. św. św. Piotra i Pawła w Nowej Wsi 1947−1981.
Ks. Stanisław Łach MS (1914−1981) – w latach 1947−1949 wika−
riusz i katecheta w Trzciance.
Ks. Florian Szawan MS (1914−1986) – w latach 1949−1957 wika−
riusz i katecheta w Trzciance.

Fot.: Edwin Klessa
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Fot.: Edwin Klessa

maj, czerwiec 2018
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Światło z La Salette

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

3 marca 2018 r.
– Msza œw.
z okazji
287. rocznicy
Nadania Trzciance
Praw Miejskich

17 marca 2018 r. – bierzmowanie udzielone
przez ks. bpa Krzysztofa Zadarko, biskupa
pomocniczego diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej
3 marca 2018 r. – wyróżnienie „Trzcianecka
Sarenka” w kategorii osobowość roku dla
proboszcza ks. Wawrzyńca Skraby MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: UM Trzcianka

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

11-14 marca 2018 r. – rekolekcje wielkopostne,
rekolekcjonista ks. Pawe³ Dubowik

23 marca 2018 r. – nabo¿eñstwo
drogi krzy¿owej na ulicach miasta

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Wojciech Giedrys

8 kwietnia 2018 r.
– Niedziela
Mi³osierdzia

16 marca 2018 r.
– pocz¹tek Ekstremalnej Drogi Krzy¿owej

Liczba uczestników –
43 osoby: w tym ko−
biet – 18, i mężczyzn
– 25; ukończenie
drogi – 70% osób, po−
czątek – piątek 16
marca godz. 21.30,
zakończenie – sobo−
ta 17 marca w godz.
7.00–9.00; długość
trasy – 45 km.

maj, czerwiec 2018
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Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

23 marca 2018 r. – VI Jarmark Wielkanocny

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

25 marca 2018 r. – Niedziela Palmowa

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

29 marca – 1 kwietnia – Triduum Paschalne

15 kwietnia 2018 r. – ewangelizacja uliczna
prowadzona przez Drogê Neokatechumenaln¹
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Światło z La Salette

Prawie jak w Pary¿u
Polecam jeden ze sposo−
bów, aby poczuć się prawie
jak w paryskiej restauracji.
Wystarczy upiec ciasteczka
półfrancuskie, zaprosić przy−
jaciół, włączyć płytę Édith
Piaf czy Céline Dion i…

K

Fot.: Jadwiga Witkowska

uchnia francuska
uchodzi za szcze−
gólnie delikatną i wyk−
wintną. Nam najczęściej
kojarzy się z żabimi udka−
mi czy ślimakami. We
Francji te najbardziej zna−
ne to ślimaki po burgundz−
ku, uchodzą za przysmak!
Francuzi najchętniej jadają importowane
z Polski winniczki podawane z masłem zio−
łowo−czosnkowym. Rzadziej kuchnia francu−
ska kojarzy się z bagietką, serem czy wi−
nem. Warto też przypomnieć, że to właśnie
Francuzi wymyślili aperitif, czyli niewielką ilość
alkoholu podawanego przed posiłkiem dla
pobudzenia apetytu. Szczególnym symbolem
wykwintności w kuchni francuskiej jest po−
łączenie szampana i truskawek, które do−
skonale podkreślają walory smakowe tego
trunku. Wszystko to sprawia, że niejeden z
nas marzy, by znaleźć się w Paryżu uważa−
nym za kulinarną stolicę świata.

·
·

Podaję przepis:
60 dag mąki,
50 dag margaryny,
4 żółtka,
1 jajko,
6 łyżeczek kwaśnej śmietany (jeżeli trze−
ba, to trochę więcej).

·

··
··

Posiekać margarynę z mąką, dodać żółtka
i śmietanę. Schładzać 2 godziny w lodówce.
Rozwałkować na grubość pół centymetra
i wyciąć ciastka dowolnymi foremkami. Uło−
żyć na lekko natłuszczonej blaszce, wierzch
posmarować „rozkłóconym” jajkiem i posy−
pać grubym cukrem. Upiec na rumiano w tem−
peraturze 200−220o C. Bon appétit!
Jadwiga Witkowska

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja – czuwanie wspólnot parafialnych przed
Zesłaniem Ducha Świętego – 19 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20 maja Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 31 maja Rozpoczęcie XXXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – 2 czerwca
uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca pielgrzymka dziękczynna społeczności
Katolickiej Szkoły Podstawowej do Radolina – 20 czerwca.

··

·

·

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, Elżbieta Panert−Mumot, Maciej Pawłowski,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

