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REKOLEKCJE
z o. José Maniparambilem
Od piątku 31 ma−
ja do niedzieli 2 czerw−
ca 2019 r. będzie go−
ścił w naszej parafii
o. José Maniparambil
z Indii wraz z ewange−
lizacyjną Fundacją Kró−
lewskie Dziedzińce z Torunia. Jezuita będzie pro−
wadził trzydniowe rekolekcje pod hasłem „Szkoła
Słowa”, których temat będzie brzmiał Jestem dziec−
kiem Boga.
Pragniemy zatem nieco przybliżyć naszym Czy−
telnikom postać tego rekolekcjonisty i zachęcić
wszystkich do udziału w tych wyjątkowym i pięk−
nym wydarzeniu.
O. José Antonio Maniparambil urodził się
w 1964 r. we wsi Parappukkara w dzielnicy Thris−
sur w stanie Kerala w Indiach jako siódmy syn
Anthony’ego i Mariyam. Jest księdzem katolickim
diecezji Irinjalakuda w stanie Kerala. Uzyskał tytuł
doktora nauk biblijnych na Papieskim Instytucie św.
Piotra w Bangalore. Obecnie jest profesorem bibli−
styki w Teras Vidyapeetha w Bangalore, prowadzi
seminarium z teologii kontekstualnej i misyjnej.
O. José Maniparambil głosi rekolekcje i konfe−
rencje dla księży, sióstr zakonnych oraz dla świec−
kich w Indiach i za granicą, m.in. gościł w Ulm
i Berlinie w Niemczech (2008, 2009), Paryżu i An−
necy we Francji (2007, 2009), Valladolid w Hisz−
panii (2007), Wiedniu w Austrii (2007, 2008)
i w prawie wszystkich stanach Indii. Prowadził mię−
dzynarodowe seminarium Młodzieży Jezusa we Wło−
szech (2007). Napisał siedem książek po angiel−
sku i 45 publikacji w indyjskim języku malajalam.
Część z nich została przetłumaczona na języki ta−
milski, francuski, niemiecki i polski. W języku pol−
skim ukazały się m.in. takie książki jak Cztery stru−
mienie miłości oraz Słowo, które padło na ubocze
drogi. Mieliśmy okazję otrzymać w prezencie publi−
kację autorstwa o. José podczas ostatnich Misji
Świętych w naszej parafii. Jezuita często jest go−
ściem różnych parafii diecezji koszalińsko−kołobrze−

skiej. Podczas wydarzeń ewangelizacyjnych promuje
książki katolickie.
Jest również dyrektorem i założycielem Biblia Pu−
blications — wydawnictw promujących publikacje
biblijne, eklezjologiczne i o duchowości. Wziął udział
w filmie Nurunguvettangal („klejnoty światła”), wy−
branym na Festiwal Filmowy w Niepokalanowie.
Trzcianecką „Szkołę Słowa” poprowadzi właśnie
o. José Maniparambil. Zapewne postara się nam
wytłumaczyć w piękny sposób, na czym polega fe−
nomen Pisma Świętego. Rekolekcjonista bowiem
w bardzo przystępny i niezwykle zrozumiały sposób
potrafi wprowadzić słuchacza w trudny świat za−
gadnień biblijnych Starego i Nowego Testamentu.
Umie doskonale opowiadać o miłości Boga do czło−
wieka. Z przyjemnością słucha się, gdy wyjaśnia,
w jaki sposób Pan Bóg przekazuje nam na kartach
biblijnych wskazówki dla naszego życia.
Zachęcamy, aby już teraz zapisać się w naszej
księgarni La Salette na wszystkie konferencje re−

maj, czerwiec 2019

Program rekolekcji w Trzciance
PIĄTEK 31 maja:

N od godz. 16.00 — rejestracja,
N godz. 17.30–18.00 — uwielbienie Boga,
N godz. 18.00–20.30 — Eucharystia z naucza−
niem o. José Maniparambila,

N godz. 20.30–21.00 — uwielbienie Boga.
SOBOTA 1 czerwca:

N godz. 8.00 — nabożeństwo fatimskie,
N godz. 9.00–10.00 — „Śniadanie u Mamy”
w Domu Parafialnym,

N godz. 10.00–11.15 — nauczanie o. José
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N

Maniparambila / w tym samym czasie w Domu
Parafialnym warsztaty dla dzieci,
godz. 11.15–11.30 — przerwa na kawę i ciastko
godz. 11.30–12.45 — nauczanie o. José
Maniparambila / w tym samym czasie w Domu
Parafialnym warsztaty dla dzieci,
godz. 12.45–15.00 — przerwa obiadowa
i atrakcje dla najmłodszych,
godz. 15.00–15.15 — Koronka do Miłosier−
dzia Bożego,
godz. 15.15–16.30 — nauczanie o. José
Maniparambila / w tym samym czasie w Domu
Parafialnym warsztaty dla dzieci,
godz. 16.30–17.00 — przerwa na kawę i ciastko
godz. 17.30–18.00 — uwielbienie Boga,
godz. 18.00–19.30 — Eucharystia z naucza−
niem o. José Maniparambila,
godz. 19.30–21.00 — adoracja Jezusa w Naj−
świętszym Sakramencie, modlitwa wstawien−
nicza, uwielbienie Boga,

NIEDZIELA 2 czerwca:
godz. 9.30–10.00 — modlitwa różańcowa,
godz. 10.00–10.30 — przerwa na kawę i ciastko,
godz. 10.30–11.00 — uwielbienie Boga,
godz. 11.00–12.30 — Eucharystia z naucza−
niem o. José Maniparambila.

Fot.: źródło: Fundacja Królewskie Dziedzińce

kolekcyjne i skorzystać z okazji uczestniczenia
w tym pięknym wydarzeniu.
Wraz z o. José Maniparambilem nauki reko−
lekcyjne poprowadzą członkowie Fundacji Królew−
skie Dziedzińce z Torunia, którzy spotykają się na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Ko−
pernika, tworząc przestrzeń uwielbienia Boga
muzyką i śpiewem. Jej misją jest stworzenie miej−
sca nieustannej modlitwy oraz wstawiennictwa za
miasto i Kościół. Królewskie Dziedzińce organi−
zują m.in. wieczory i warsztaty uwielbienia Boga,
konferencje, rekolekcje, warsztaty dla dzieci czy
sesje biblijnej formacji rodzin. Członkowie funda−
cji są muzykami i jednocześnie ewangelizatora−
mi. Podczas „Szkoły Słowa” będą prowadzili mo−
dlitwę uwielbienia Jezusa wraz z pięknym śpie−
wem w trakcie Eucharystii i poza nimi oraz zajmą
się ewangelizacją dzieci przybyłych z rodzicami
chcącymi wziąć udział w planowanym wydarzeniu.
Dla najmłodszych jest przewidziany oddzielny pro−
gram dziecięcy, a także zabawy i inne atrakcje.
Będą się one odbywać równolegle z nauczaniem
dla dorosłych. Rekolekcje wypadają bowiem m.in.
w dniu 1 czerwca — w Dzień Dziecka.
Podczas „Szkoły Słowa” jej uczestnicy wezmą
również udział w Eucharystii, modlitwie uwielbienia
Boga, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramen−
cie i modlitwie wstawienniczej.
W czasie trwania rekolekcji Msze św. będą się
odbywały w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
i wszyscy, którzy będą chcieli w nich uczestniczyć,
niech poczują się serdecznie zaproszeni, aby wspól−
nie z nami modlić się do Pana Boga.
Maciej Lewkowicz i Ma³gorzata Fija³kowska
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TYDZIEÑ MA£¯EÑSKI

N

ie ma takich jak my dwoje, czyli troje do
pary to cykl spotkań z konferencjami
i dwoma koncertami, jakie odbyły się
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw.
W dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. małżonko−
wie mieli okazję i przyjemność uczestniczyć w pre−
lekcjach i wydarzeniach artystycznych, których or−
ganizatorem był Domowy Kościół w Trzciance, a w
szczególności inicjator, siła napędowa i dobry duch
Tomasz Urban z żoną oraz wspólnicy. Powyższy pro−
jekt został objęty honorowym patronatem przez bi−
skupa koszalińsko−kołobrzeskiego Edwarda Daj−
czaka. Dzięki Dobrym Mediom Nowej Ewangeliza−
cji w internecie prowadzona była transmisja na
żywo. Relacje można oglądać na profilu Facebo−
oka „Domowy Kościół św. Jana Chrzciciela”.
Pierwszym punk−
tem bogatego pro−
gramu był koncert
scholi Cappuccino z
Piły. Wszyscy zebra−
ni mieli przyjem−
ność wysłuchać
utworów w wykona−
niu trzech pań i dwóch panów, którzy zacierając
ręce z zimna, stworzyli niezwykle ciepłą atmosferę.
Zespół działa od 8 lat przy parafii św. Antoniego
w Pile i tym, którzy nie mieli okazji uczestniczenia
w tym wydarzeniu, podpowiadamy, że można ich
wysłuchać w każdą niedzielę na Mszy św. o godz.
19.00 w Pile.

We wtorek 12 lutego
odbyła się konferencja na
temat Refleksyjne posłu−
szeństwo w procesie wy−
chowania. Prelegentem
była pani dr Romualda
Kosmatka — psycholog z
Piły, która przybliżyła nie−
zwykle interesująco, bar−
dzo przystępnie i — co
należy zaznaczyć — ciepło,
mimo niskiej temperatu−
ry otoczenia, między inny−
mi temat subordynacji
dzieci. W swoim wystąpieniu poruszyła zagadnie−
nia dotyczące powołania do rodzicielstwa, posłu−
szeństwa dzieci wobec rodziców, relacji zachodzą−
cych w tym procesie i posłuszeństwa w powoła−
niu. A wszystko to odbywa się w oparciu o miłość,
gdyż jak powiedział św. Jan Paweł II: „(…) tylko
ona leczy konflikty”.
Następnego dnia
mogliśmy wysłuchać
wykładu pana Toma−
sza Kieslinga, członka
wspólnoty Domowego
Kościoła z Piły. Opowia−
dał nam o Słowie, któ−
re może zmienić nas i
naszych bliskich.
Mówił o sposobach czytania Biblii, mogących po−
móc nam lepiej, głębiej lub w ogóle ją zrozumieć.

Jeśli spełnimy podstawowe zasady niezbędne do
zrozumienia Pisma Świętego (posiadanie go, zna−
lezienie czasu na czytanie, modlitwa przed lekturą,
zastanowienie się nad przeczytanym fragmentem,
próba odpowiedzi na pytania, jakie nasuną nam
się w trakcie rozważania), to łatwo zrozumiemy, że
Słowo Boże jest bardzo pożyteczne. Pomoże nam
być dobrą matką, ojcem, dzieckiem, pracownikiem,
po prostu lepszym człowiekiem.
W dniu 14 lute−
go odbyła się pre−
lekcja dziennikarza,
filozofa, publicysty i
działacza katolickie−
go dra Tomasza
Terlikowskiego z
Warszawy. „Trzy fi−
lary małżeństwa”,
o których mówił, są następujące: rozmowa mał−
żeńska, seksualność małżeńska i wspólna modli−
twa, czyli w skrócie: stół, łóżko i klęcznik. Rozmo−
wa powinna być dialogiem, a nie wymianą komu−
nikatów, i to rozmową, która uwzględnia i szanuje
nasze różnice charakterów i temperamenty. Sek−
sualność to sfera naszego życia, w której nie mo−
żemy zapomnieć o akceptowaniu siebie nawzajem,
adorowaniu i bliskości. Wreszcie ważna jest też
modlitwa małżonków, która pomaga przetrwać trud−
ne chwile i przebaczać. Modlitwa może być wspól−
na, osobista, na Mszy św. i podczas adoracji Jezu−
sa. Również istotna jest modlitwa uwielbienia Pana,
bo — jak mówił dr Tomasz Terlikowski — nie jest
sztuką wielbić Boga w dobrych rzeczach, które nas
spotykają, ale znaleźć dobro w tych gorszych,
a nawet przyjmowanych przez nas jako całkiem złe.
Dziennikarz zwrócił też uwagę na różnice między
kobietami a mężczyznami. One były, są i będą. Żeby
nasze wspólne małżeńskie życie było znośniejsze,
a czasem mniej burzliwe, należy to zrozumieć, a to
jest już połową sukcesu, a nauczenie się komuni−
kowania w języku żony lub męża to już pełnia po−
wodzenia.
W dniu 15 lutego w hotelu Ajaks odbyła się rand−
ka małżeńska. Rozpoczęła się konferencją pań−
stwa Mai i Wojtka Pietkiewiczów z Wrocławia, człon−
ków Domowego Kościoła i twórców portalu wyzwa−
nia−malzenskie.pl. W wystąpieniu pod hasłem Kon−
serwacja małżeństwa opowiadali o budowaniu swo−
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jego małżeń−
stwa na Bogu, o
wzajemnym, nie
zawsze łatwym,
dialogu, o co−
rocznych reko−
lekcjach i Domo−
wym Kościele
jako wspólnocie, która ich wspiera nie tylko w rze−
czach dużych, ale i tych drobnych, czasem błahych,
o wspólnych randkach małżeńskich, które cemen−
tują ich związek i o miłości. Dowiedzieliśmy się też
o tym, jak ona ewoluuje i pomaga przetrwać gor−
sze chwile. Po konferencji państwo Pietkiewiczo−
wie wylosowali siedem par, które miło i smacznie
spędziły randkę w kawiarni „Pod Jelonkiem”.
Po konferencji odbył się koncert wokalisty, gita−
rzysty, kompozytora, autora tekstów, dziennikarza
i lektora Marcina Stycznia wraz z zespołem. Artysta
znany jest z takich płyt: Pieśń o Bogu ukrytym, gdzie
śpiewa wiersze Karola Wojtyły, 21 gramów, Zbieg,
Lubię gadać z Leonardem czy 10/40. Współpra−
cuje z poetą Ernestem Bryllem, czego owocem są
płyty Zejdźmy się jak na willię, Bryllowanie, Golgota
Jasnogórska i Duchy Poetów. Randkowicze mieli
okazję wysłuchać niesamowitego koncertu. Pan
Marcin Styczeń i jego zespół zaprezentowali nam
utwory, które poruszały, rozbawiały, zasmucały,
wzbudzały refleksję, dawały nadzieję i powodowa−
ły, że nogi same wyrywały się do wybijania rytmu,
a ręce były obrzęknięte od oklasków. Nie obyło się
oczywiście bez bisów, autografów i wspólnych zdjęć.
Projekt tygodnia małżeńskiego uważamy za uda−
ny. Organizatorom dziękujemy i prosimy o powtór−
kę w przyszłym roku.
Katarzyna i Wojciech Giedrysowie

Fot.: Wojciech Giedrys
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Cz³owiek Wiary, Cz³owiek Czynu
Z p. Bogumi³¹ ¯yŸniewsk¹
rozmawia Piotr Starosta.
Bogumiło, zostałaś laureatką tegorocznej na−
grody „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu”. Gra−
tuluję wyróżnienia. Osobiście uważam, że za−
sługujesz jak najbardziej na ten tytuł. Chciał−
bym, abyś w związku z tym opowiedziała nam
o swojej pracy. Jesteś osobą, która od lat dzie−
li swoje życie pomiędzy dom rodzinny oraz służ−
bę dla drugiego człowieka w ramach posługi
w Hospicjum Trzcianka.
Od kiedy zostałam prezesem Stowarzyszenia
Hospicjum Trzcianka, rzeczywiście dzielę swój
czas pomiędzy dom i właśnie to miejsce. Nie
zawsze jest to łatwe, bo życie przynosi różne
doświadczenia. Zmagam się przecież, jak każ−
dy, ze swoimi własnymi słabościami. Trzeba cza−
sami mocno się zaprzeć siebie, a obowiązki,
których się podjęłam, wymagają nieustannej tro−
ski i zaangażowania, myślenia o tym, czego in−
nym brakuje. Dlatego cały czas istnieje też po−
trzeba, aby nowi ludzie się angażowali i przycho−
dzili z pomocą tym, którzy już działają w stowa−
rzyszeniu.
No właśnie, bycie wolontariuszem to wyma−
gające zobowiązanie.
Praca w hospicjum to trud. Wszyscy, którzy
zostają wolontariuszami, nie zważając na wła−
sne słabości, cierpienia i chorobę, które prze−
cież co jakiś czas pojawiają się w życiu każdego
człowieka, w imię miłości bliźniego poświęcają
swój czas, siły, nieustannie rozbudzając w sobie
pragnienie upodabniania się do Chrystusa. W
tym, co robimy, wiara jest koniecznością, bo bez
niej, codziennej modlitwy, wreszcie też bez Eu−
charystii nie można w pełni realizować woli Bo−
żej w wypełnianiu przykazania miłości. Musi być
źródło, z którego czerpać można siłę do podej−
mowanego wysiłku, do służby bliźniemu. Stąd
też i w moim życiu wiara odgrywa wielką rolę.
Jezus Eucharystyczny jest pokarmem, który daje
moc na każdy dzień. Uzdalnia do niesienia wła−

snego krzyża oraz pomagania w niesieniu go
osób będących często w bardzo ciężkiej sytuacji,
jeśli chodzi o stan zdrowia. Czasami niesiemy
do drugiego nadzieję, że w sytuacji, w jakiej się
znalazł, nie pozostanie sam. Trudno jest znaleźć
dzisiaj wielu chętnych do tak trudnej posługi. To
jest po prostu powołanie.
Z zawodu jesteś pielęgniarką, masz więc od−
powiednie przygotowanie do tego rodzaju po−
sługi wobec bliźnich. Jednak nie każdy, kto
chciałby działać w ramach Hospicjum, musi
posiadać takie wykształcenie jak Ty. Jakie ce−
chy są potrzebne wolontariuszom?

Chęć pomagania innym sprawiła, że zosta−
łam pielęgniarką. Przez lata w ramach wykony−
wanego zawodu starałam się jak najlepiej po−
magać osobom chorym. Jednak, aby czynić do−
bro, nie trzeba być z zawodu pielęgniarką czy
lekarzem. Stąd też w Hospicjum może poma−
gać każdy, kto tego pragnie. Oczywiście, oso−
ba, która chce służyć, musi być przede wszyst−
kim empatyczna i zaangażowana, powinna być
świadoma tego, że służy osobom cierpiącym.
Potrzebna jest wrażliwość na czyjąś biedę, każ−
dego rodzaju. Czasami potrzebna jest też po
prostu umiejętność słuchania drugiego człowie−
ka, bo idziemy do ludzi często samotnych, któ−
rym brakuje kontaktu z bliźnim.
Czym się charakteryzuje praca w Hospicjum
oprócz bezpośredniej pomocy potrzebującym?
Często praca ta wymaga szukania sponsorów,
którzy będą w stanie wspomóc nas finansowo,
dokonywania zakupu różnego rodzaju sprzętów
pozwalających w godnych warunkach przeżyć
ostatnie chwile życia podopiecznych. Praca ta
obejmuje też zarządzanie zgromadzonym wypo−
sażeniem tak, aby dostarczyć poszczególne przed−
mioty czy urządzenia potrzebującym osobom we
właściwym momencie, gdy są
one najbardziej potrzebne. To
jest też tzw. robota papierko−
wa, bo zarówno sprzęty, ich
wynajmowanie, odbiór czy kwe−
stie finansowe trzeba zwyczaj−
nie opisać, zaksięgować.
Komu służy Hospicjum?
Przede wszystkim służy ono
osobom chorym, często u kre−
su swojego życia. Swym zasię−
giem Hospicjum obejmuje
obie trzcianeckie parafie,
wszystkich mieszkańców gmi−
ny Trzcianka, ale sięga też
poza jej granice. Proboszczo−
wie obu parafii mają informa−
cje, gdzie takich osób szukać.
Zgłaszają się też do nas rodzi−
ny osób potrzebujących pomo−
cy. Oczywiście ma miejsce rów−
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nież współpraca z Miejsko−Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej czy innymi organizacjami, co
pozwala dotrzeć do potrzebujących.
Ważnym elementem działalności Hospicjum
od lat jest festyn.
Rzeczywiście, festyn od początku jednoczy obie
parafie. Stało się tradycją, że jest organizowany
w dniu uroczystości Bożego Ciała. Uczestnictwo
mieszkańców Trzcianki najpierw w procesji,
a potem w festynie pozwala przejść od wymiaru
duchowego do praktycznego. Modlitwa, wyrusze−
nie w drogę za Chrystusem ma nas prowadzić
do tego, abyśmy poruszeni Jego Słowem i przy−
kładem zaczęli konkretnie służyć naszym bliźnim.
W ten sposób wiele osób angażuje się w przygo−
towanie festynu, zbieranie fantów na loterię,
ustawianie stoisk, prowadzenie poszczególnych
elementów organizacyjnych. Przedmioty loteryjne,
gry i zabawy, podczas których są pozyskiwane
datki, pomagają w zdobywaniu środków, które
pozwolą np. na zakup nowego wyposażenia
i sprzętu. Jestem wdzięczna tym wszystkim, któ−
rzy od początku sami się zaangażowali i przypro−
wadzali innych.
Jak rodzina znosi to, że tyle
czasu spędzasz poza domem,
że nie jesteś wyłącznie dla
nich?
Przykład jest w pewien spo−
sób zaraźliwy. Dlatego też
moja rodzina, jeżeli tylko
może, również angażuje się w
moją działalność hospicyjną
oraz we wszystkie dzieła, któ−
re z tego wynikają. Często
więc bywa tak, że razem spę−
dzamy czas, pracując chociaż−
by nad organizacją festynu.
Mogę im być tylko wdzięczna
za to, że chcą się angażować.
Dziękuję bardzo za to pięk−
ne świadectwo i oprócz wy−
trwałości życzę jak najwięcej
ludzi chętnych do współpracy.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

maj, czerwiec 2019
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Pan Bóg obdarza ¿yciem
w czasie rekolekcji
myślenie. W ramach tematu tegorocznych nauk
rekolekcyjnych W mocy Bożego Ducha, który jest
też hasłem roku liturgicznego, staram się mó−
wić o owocach Ducha Świętego.
Jakie działanie w naszym życiu ma Duch
Święty?
Duch Święty ożywia naszą wiarę, on nas ośmie−
la, prowadzi, wypełnia, pociesza. Żyjemy w ta−
kich czasach, kiedy to widzimy odnowę różnych
ruchów chrześcijańskich i charyzmatów w Koście−
le. Jest to widoczne działanie Ducha Świętego.

Z rekolekcjonist¹
ks. Karolem Tomczakiem MS
rozmawia ks. Wac³aw Turoñ MS.
W dniach od 16 do 20 marca 2019 r. mieli−
śmy okazję gościć w naszej parafii księdza Ka−
rola Tomczaka — misjonarza saletyna, który gło−
sił Słowo Boże w ramach rekolekcji wielkopost−
nych. Udało mi się z nim porozmawiać.
Szczęść Boże. Czy może nam Ksiądz powie−
dzieć kilka słów o sobie, o drodze swojego po−
wołania oraz gdzie Ksiądz obecnie pełni posłu−
gę? Z jakim przesłaniem przyjechał Ksiądz do
naszej — swojej rodzimej, parafii?
Doświadczam tego, że Pan Bóg obdarza
życiem w czasie rekolekcji. Naprawdę są tego
owoce i ludzie zmieniają swoje zachowania i

Jest Ksiądz dyrektorem Saletyńskiego Dusz−
pasterstwa Powołań. Jak w tej chwili wygląda
sytuacja, jeżeli chodzi o powołania?
Mamy coraz mniej powołań do życia kapłań−
skiego, a te, które się rodzą, są bardzo kruche.
Świat tak dziś oszukuje młode pokolenie, że jego
przedstawiciele w wieku dwudziestu kilku lat
często są już tak zniszczeni, że potrzebują lecze−
nia, a nie formacji. Myślę, że to muszą widzieć
też ich rodzice. Dostrzegają, że ci młodzi ludzie
są tak poranieni przez grzechy i kłamstwa tego
świata, że nie są w stanie założyć rodziny. Po−
moc w rozeznaniu własnych dążeń jest ukierun−
kowaniem tych różnych obranych dróg życiowych,
a podstawowym powołaniem jest to, które prze−
żywa dziś największy kryzys — małżeństwo, ro−
dzina, rodzicielstwo. Z tego też się rodzi niedo−
bór powołań kapłańskich czy zakonnych, bo mło−
dzi ludzie nie mają wzorca silnych moralnie oj−
ców i matek. Ciągle potrzebujemy nowych powo−
łań, jesteśmy gotowi, aby je przyjmować.
Gdyby ktoś z naszej parafii chciałby wstąpić
do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette, jakie musi spełniać warunki?
Powołanie do bycia misjonarzem saletynem
ma charakter zarówno zakonny, jak i kapłański.

Trzeba rozeznać, czy jest to np. powołanie do
kapłaństwa w życiu diecezjalnym, jeżeli tak, to
Seminarium Duchowne w Koszalinie jest otwar−
te właśnie dla nich, dobrze prowadzone i warto
podążać taką drogą edukacji i wzrastania. Chęt−
nych do życia zakonnego zapraszam na dni otwar−
te seminarium, na rekolekcje i na spotkania
młodzieży w Dębowcu.
Czy takie osoby poranione, którym ciężko bę−
dzie żyć z samym sobą, tym bardziej funkcjono−
wać w małżeństwie, a zwłaszcza w kapłaństwie,
mogą liczyć w tym pierwszym roku postulatu
na pomoc, aby dojrzały do tego, czy rzeczywi−
ście chcą poświęcić się na drodze powołania?
Kilka lat temu wydłużyliśmy formację do ka−
płaństwa. W trybie podstawowym nie trwa ona
6 lat, tak jak w seminariach, ale 8 lat. Pierwszy
rok to jest formacja w postulacie bez studiów w
Dominikowicach koło Gorlic. To przygotowanie
ma charakter typowo ludzki — uczymy się bycia
razem we wspólnocie, zasad, kultury, otwarto−
ści na drugiego człowieka. Jeżeli ktoś chce rze−
czywiście nad sobą pracować i ma takie pragnie−
nie, to jest możliwość takiego osobistego roz−
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woju. Drugi rok to nowicjat w Dębowcu, znanym
wielu z Was, tam formacja jest bardziej ducho−
wa, zakonna. Później mamy studia, które trwają
6 lat — poznajemy filozofię i teologię. W przy−
padku naszego zakonu studiujemy w Krakowie
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
Pan Bóg może pukać do serc, zwłaszcza ta−
kich poranionych, i taki człowiek może później
być oparciem dla innych osób, kiedy odkryje,
że Bóg uzdrawia.
Mamy w naszym zgromadzeniu braci, którzy
mają za sobą trudne doświadczenia, ale doznali
otwarcia się na łaskę Bożą, czyli przebaczenia
i współpracy. Z nią trzeba współdziałać, i wła−
śnie oni się tego podjęli. Są to wspaniali ludzie,
których Pan Bóg uwolnił od różnych uzależnień,
zniewoleń i naprawdę wspaniale rokują na przy−
szłość. Teraz docierają do młodzieży oraz doro−
słych, którzy się zagubili w dzisiejszym świecie.
Pewnie zrozumieją ich, bo sami to przeżyli
oraz doświadczyli tego, że Pan Bóg wyniósł ich
do takiej godności, aby móc pomagać innym.
Na zakończenie naszego wywiadu proszę powie−
dzieć, jak dzisiejszy chrześcijanin ma na co dzień
żyć owocami Ducha Świętego. Temat Trzeciej
Osoby Boskiej jest jeszcze mało zaakcentowa−
ny w Kościele. Jan Paweł II pisał, że jest takim
„Bogiem zapomnianym”. Wiemy, że symbolizu−
je go Gołębica i na tym często kończy się na−
sza wiedza.
My tutaj podczas rekolekcji rzucamy ziarno,
jest to takie zapalenie serca ogniem wiary, po−
czątek. Warto sobie uświadamiać, że wszystkie
owoce Ducha Świętego stanowią konsekwen−
cję życia modlitwą i sakramentami. Mam nadzieję,
że to głoszone Słowo Boże zapali w nas pragnie−
nie posiadania tych akcentowanych owoców
Ducha Świętego, które naprawdę możemy mieć,
ale ostatecznie nie możemy się skupiać tylko na
nich, lecz koncentrujmy się również na modlitwie,
adoracji Jezusa i łasce uświęcającej. To jest fun−
dament.
W imieniu wszystkich Parafian składam Księ−
dzu serdeczne „Bóg zapłać” za rozmowę.
Bóg zapłać.

Fot.: ks. Wacław Turoń MS

maj, czerwiec 2019
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Relikwie œw. s. Faustyny
„Œwiêty nie jest po to, aby go podziwiaæ,
lecz po to, by go naœladowaæ”
Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą
tradycję. Wyrósł przede wszystkim z ludowej po−
bożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i sta−
nowił pomoc w ewangelizacji narodów. Nasza pa−
rafia św. Jana Chrzciciela wzbogaciła się o kolejną
relikwię. Są to szczątki wielkiej apostołki Bożego
Miłosierdzia — św. siostry Faustyny.
Każdy, kto ją poznał, kto zna treść orędzia Boże−
go Miłosierdzia, ten ma świadomość, jakie to dla
nas wyróżnienie. Tym bardziej, że przełożona Zgro−
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ZMBM)
matka Petra Kowalczyk wyraziła zgodę na przeka−
zanie relikwii ex ossibus, czyli cząstkę kości. W
przypadku św. siostry Faustyny te właśnie relikwie
I stopnia zostały pobrane podczas drugiej ekshu−
macji jej zwłok — w 1993 r., kiedy oddzielono drob−
ne kości i przekazano je jako materiał na relikwie,
a jej czaszka oraz długie kości rąk i nóg zostały
zamknięte w białej trumience znajdującej się pod
obrazem Jezusa Miłosiernego w kaplicy w Krako−
wie−Łagiewnikach.

Części ciała przeznaczone na relikwie II stopnia
to z kolei maleńkie fragmenty habitu, w którym
została pochowana św. Faustyna. One też są
umieszczane w kapsułach. Ponadto relikwie III
stopnia są naklejane na obrazki Jezusa Miłosier−
nego lub wkładane do tzw. łączników w różańcach.
Obrazki i koronki z relikwiami są dostępne tylko
w klasztorze, przechowywane w łagiewnickim sank−
tuarium w specjalnej szkatule.
W dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz. 24.00 wyru−
szyła 50−osobowa pielgrzymka autokarowa do Kra−
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kowa. Przewodniczył jej ks. proboszcz Wawrzyniec
Skraba MS. Uczestniczyli w niej wierni z trzcianec−
kich parafii św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Sa−
letyńskiej oraz z parafii w Białej. Wśród pielgrzy−
mów byli również nauczyciele i uczniowie Katolic−
kiej Szkoły Podstawowej. Niektórzy do Sanktuarium
w Krakowie−Łagiewnikach pojechali samochoda−
mi, aby całymi rodzinami uczestniczyć w tym waż−
nym wydarzeniu.
Na godz. 10 udaliśmy się do kaplicy klasztoru
ZMBM. Z ołtarza głównego delikatna postać Mat−
ki Bożej Miłosierdzia zaprasza łagodnym spojrze−
niem, z bocznego ołtarza pełne miłości wejrzenie
Jezusa zdaje się mówić: „Nie lękaj się, ufaj tyl−
ko...” Mała biała trumienka — główny relikwiarz
św. Faustyny, znajduje się u Jego stóp. Obok obra−
zu Jezusa Miłosiernego jest figura świętej. Z biją−
cym sercem ukradkiem spoglądamy na złoty reli−
kwiarz, który właśnie przed białą trumienką usta−
wiła siostra Damaris. To tam jest ta cząstka —
kosteczka świętej, którą zabierzemy do naszego
kościoła. Będzie ona z nami — szafarka Bożego
Miłosierdzia, ta, której Jezus nie odmówi niczego.
I oto staje się to, na co czekamy. Siostra, prze−
kazując relikwię księdzu proboszczowi, zaczyna od
słów Pana Jezusa skierowanych do świętej Faus−
tyny: ,,Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim
miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości,
ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miło−
siernego serca.” (Dz. 1588) „Będziesz przebiegać
świat cały i będziesz sprowadzać ludzi do źródła
mojego miłosierdzia. Jest to twoja misja w tym i w
przyszłym życiu.” Rozpoczyna się Eucharystia, a po
niej błogosławieństwo relikwią i ucałowanie jej.
Po Mszy św. idziemy na konferencję, którą wy−
głasza siostra Zacheusza, mówiąc: ,,Siostra Fau−
styna, odpowiadając na zaproszenie, które w wa−

11

szym imieniu skierował do naszego zgromadzenia
ks. proboszcz, przychodzi do was po to, aby was
wprowadzić w głąb tajemnicy miłosiernej miłości
Boga. Abyście odpowiadali na tę miłosierną miłość
Boga, którą On najpełniej okazał nam w swoim Synu,
Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwsta−
łym. W tym miłosiernym Zbawicielu, który dzisiaj w
znaku obrazu «Jezu, ufam Tobie» przemierza cały
świat, boso, szukając człowieka.” Wskazując na
narzędzie czerpania ze zdroju Bożego Miłosierdzia,
jakim jest nasza ufność Bogu, na tęsknotę Stwórcy
do stworzenia, siostra dodawała nam odwagi, do
włączenia się w posłannictwo św. siostry Faustyny.
Usłyszeliśmy też o świadectwach doznanych łask za
przyczyną sekretarki Bożego Miłosierdzia, o cudach
miłosiernego Zbawiciela, które potwierdzali tutaj lu−
dzie ze wszystkich stron świata. Mówiła, abyśmy
wpatrywali się nie tylko w nią, ale z nią w postać
Jezusa Miłosiernego. Z nią mamy odpowiadać Jezu−
sowi: „Jezu, ufam Tobie”.
Do Trzcianki przyjechała z nami niezwykła,
nowa Parafianka, św. Faustyna, święta Polka naj−
bardziej czczona i znana na całym świecie. Uro−
czyste wprowadzenie relikwii apostołki Bożego
Miłosierdzia do kościoła św. Jana Chrzciciela miało
miejsce w Niedzielę Miłosierdzia 28 kwietnia
2019 r. podczas Mszy św. o godz. 9.30. Do uro−
czystości tej przygotowywaliśmy się poprzez uczest−
niczenie w 9−dniowej nowennie do Miłosierdzia
Bożego oraz całonocnym czuwaniu przed Najświęt−
szym Sakramentem i trwaniu przed znakiem przy−
byłych do nas relikwii.
Niech Święta zajmie godne miejsce w naszych
sercach. Prośmy za Janem Pawłem II: ,,Ty zaś,
Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze pol−
skiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam,
abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i
świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości
i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świe−
cie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia,
niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia
ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze
zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją
modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną
nadzieją: «Jezu, ufam Tobie».”
Dorota Paw³owska
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Z D Z I E J Ó W PARA F I I

Koœció³ ewangelicki
w Trzciance
Podjęcie prac rewitalizacyjnych na pl. Poczto−
wym w Trzciance przywołuje wspomnienia o jed−
nej z najstarszych budowli naszego grodu zbu−
rzonej w 1965 r. Zapewne pamiętają ją starsi
mieszkańcy miasta.
Gdy po pierwszym rozbiorze Polski protestanc−
cy mieszkańcy Trzcianki otrzymali silne wsparcie
rządu pruskiego, na zbiegu dzisiejszych ulic
T. Kościuszki i gen. W. Sikorskiego zbudowano
w 1775 r. pierwszą małą świątynię ewangelicką.
Jej poświęcenia dokonano w dniu 3 grudnia 1775
r. We wsi Trzcianka natomiast, która zlokalizowa−
na była w obrębie dzisiejszych ulic gen. H. Dą−
browskiego, J. Fałata i Wieleńskiej, drugi nowo
wybudowany zbór ewangelicki poświęcono w dniu
22 grudnia 1799 r. Strawiony został on jednak
przez pożar w dniu 31 sierpnia 1829 r.
Budowę ceglanej neoromańskiej świątyni ewan−
gelickiej, której projektantem był Friedrich August
Stüler1, rozpoczęto na miejskim placu w dniu 14
września 1843 r. Jej konsekracja nastąpiła 15
października 1847 r., w dniu urodzin fundatora –
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Pod ko−
niec XIX w. oraz w okresie międzywojennym prze−
prowadzane były modernizacje tego obiektu. Wy−
konano ogrzewanie kanałowe pod posadzką świą−
tyni, zbudowano nowy ołtarz i ambonę oraz za−
montowano nowe organy i witraże. Kościół posia−
dał dwa dzwony z 1773 i 1751 r. Zegar umiesz−
czony na wieży stanowił dar miejscowych sukien−
ników ufundowany w 1882 r.2
Po II wojnie światowej kościół pozostał bez wier−
nych wyznania ewangelickiego. Ostatnia zorgani−
zowana grupa niemieckich mieszkańców Trzcianki
– katolików i ewangelików, opuściła miasto w paź−
dzierniku 1946 r. Ówczesny proboszcz parafii św.
Jana Chrzciciela ks. Tadeusz Ptak MS wykonał
w 1947 r. kilka prac zabezpieczających i dokonał
poświęcenia poewangelickiego zboru z przeznacze−
niem na kościół młodzieżowy, nadając mu imię
patrona młodzieży św. Stanisława Kostki. Zaostrza−
jąca się antykościelna nagonka komunistów unie−

możliwiła użytkowanie tego kościoła przez parafię
katolicką, co ostrożnie ks. Stefan Mycak MS okre−
ślił słowami: „Od roku 1948 z przyczyn niezależ−
nych od miejscowego duchowieństwa, [kościół ten]
przestał być użytkowany”3.
Na fali odnowy październikowej 1956 r. kolej−
nych prac remontowych kościoła poewangelickie−
go dokonał ówczesny proboszcz ks. Jan Tuleja
MS. Latem 1958 r. naprawiony został dach, wy−
konano nowe drzwi zewnętrzne oraz uporządko−
wano wnętrze świątyni. Jako 13−letni chłopak wraz
z kolegami – ministrantami, brałem udział w sprzą−
taniu tego kościoła. Stąd była zapamiętana, ro−
biąca na nas duże wrażenie, tajemnicza wyrwa
w posadzce nawy głównej – zapadnięty jego kanał
grzewczy.4 Niestety dalsze prace remontowe zo−
stały przerwane pismem Urzędu Powiatowej Rady
Narodowej, w którym zawarty był zakaz prowadze−
nia prac remontowych poewangelickiego kościo−
ła i stwierdzenie, że stanowi on własność tego
podmiotu. W 1959 r. odebrano proboszczowi klu−
cze do obiektu i po złożonym odwołaniu proboszcz
otrzymał ostateczną decyzję odmowną.5
W latach 1955−1964 działał powołany przez Pre−
zydium Powiatowej Rady Narodowej Komitet Bu−
dowy Domu Kultury w Trzciance z przewodniczą−
cym Aleksandrem Wizą na czele, którego po 4 la−
tach zastąpił Bogusław Mumot. Zadaniem tego
komitetu było doprowadzenie do przebudowy ewan−
gelickiego kościoła na dom kultury. Te 9−letnie
działania doprowadziły do wykonania prac inwenta−
ryzacyjnych, uzyskania decyzji lokalizacyjnej (która
m.in. nakazała zlikwidowanie architektury sakral−
nej) i opracowania dokumentacji adaptacyjnej obiek−
tu. Prace projektowe zostały zlecone Spółdzielni
Projektowo−Roboczej Budownictwa, Montażu

maj,
marzec,
czerwiec
kwiecień
2019
2019

budowlanego do budowy domu kultury mającego
się znaleźć w innym miejscu miasta. Do demon−
tażu tego kościoła zapędzono młodzież szkolną
i pracowników trzcianeckich zakładów. Cegła z ro−
zebranej świątyni przez jakiś czas była spryzmo−
wana w parku 1 Maja. Z niej żadnego domu kul−
tury nikt nie wybudował, a ten materiał budowla−
ny zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Tak po 118 latach zakończył się los jednego
z najstarszych w Trzciance obiektów architektury.
Edwin Klessa
Apel: Osoby, które posiadają zdjęcia kościoła
ewangelickiego w Trzciance lub z czasów jego
rozbiórki, albo pamiętają jakieś wydarzenia z nim
związane (np. burzenie budynku), proszone są
o kontakt z Biblioteką Parafialną.
Informacja uzupełniająca do artykułu
pt. Renowacja obrazów Drogi Krzyżowej
opublikowanego w „Świetle z La Salette”
w numerze 2 (91) 2019 na stronie 3
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Piotr Birecki, Z dziejów XIX−wiecznych kościołów ewangelickich
Trzcianki i jej najbliższej okolicy [w:] Kronika Ziemi Trzcianeckiej,
nr 7, s. 25.
Marcin Hlebionek, Dzieje trzcianeckich protestantów, http://
www.wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/book/export/html/770 (do−
stęp: 20.04.2019).
Ks. Stefan Mycak MS, Stan religijno−moralny parafii Trzcianka
Lubuska w latach 1945−1955, Warszawa 1956, s. 17.
Potwierdzenie zapadniętej posadzki występuje w Inwentaryzacji by−
łego zboru poewangelickiego położonego w Trzciance na Placu Czer−
wonym – Rzut przyziemia, wykonanej przez trzcianeckiego arch. inż.
Stanisława Słowika, ze zbioru Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
Kronika parafialna parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. I,
s. 180, 189, 192.
Protokół zdawczo−odbiorczy z dnia 14.03.1962 r., ze zbioru Mu−
zeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.

Fot.: Widokówki pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.

Podczas zdejmowania ze ściany w dniu 18 mar−
ca 2019 r. kolejnych obrazów Drogi Krzyżowej,
w celu poddania ich renowacji, na odwrocie drew−
nianej ramy stacji VI odkryto napis w języku nie−
mieckim: „Malował Ernst Fey – 1920/21”.
Ten berliński artysta malarz wykonał wystrój
malarski sklepień i sufitów m.in. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy,
a także w kościele ewangelickim w Nowym Mie−
ście Lubawskim. Jego prace znajdują się w wielu
obiektach, i to nie tylko sakralnych, m.in. w Gdań−
sku, Sopocie i Opolu.

Fot.: Edwin Klessa

i Usług Technicznych „Technik” w Warszawie. Na
przeszkodzie w realizacji tego celu stanęły proble−
my z poprawnym opracowaniem dokumentacji
wstępnego projektu architektonicznego, a także
komplikacje z finansowaniem przebudowy.
W dniu 14 marca 1962 r. władze Trzcianki prze−
kazały część wyposażenia trzcianeckiego zboru
kurii biskupiej Diecezji Wrocławskiej dla wspiera−
nego przez komunistów ówczesnego Kościoła
polskokatolickiego PRL – wspólnoty wyznaniowej
powstałej w Polsce w 1951 r., mającej odrębne
prawo i liturgię w języku polskim, stojącego
w opozycji do prześladowanego Kościoła rzymsko−
katolickiego. Przekazano m.in. dzwon, ambonę,
22 ławki, stół ołtarzowy i szafę na szaty liturgicz−
ne.6 Prawdopodobnie wyposażenie to trafiło do
kościoła polskokatolickiego znajdującego się
w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej.
Budynek kościoła poewangelickiego został
zburzony w 1965 r. Zgodnie z oficjalną propagandą
celem jego rozbiórki było pozyskanie materiału
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– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

7 kwietnia
2019 r.
– wielkopostna
akcja charytatywna
„Woreczek ry¿u”
2019

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

23 marca 2019 r. – udzielenie m³odzie¿y bierzmowania
przez ks. biskupa Krzysztofa W³odarczyka, biskupa
pomocniczego diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej

Fot.: Krzysztof Cieślak

18 marca 2019 r. – zakoñczenie prac przy odnawianiu
pierwszej partii obrazów przedstawiaj¹cych drogê krzy¿ow¹
– Pracownia Konserwacji Restauracji Dzie³ Sztuki Art-Fresk

6–7 kwietnia 2019 r. – autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach po relikwie œw.
s. Faustyny, patronki Katolickiej Szko³y Podstawowej w Trzciance

17–20 marca 2019 r. – rekolekcje wielkopostne
dla doros³ych g³oszone przez dyrektora saletyñskiego
referatu powo³aniowego ks. Karola Tomczaka MS

maj, czerwiec 2019
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– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

7–9 marca 2019 r.
– Rekolekcje
wielkopostne dla dzieci
g³oszone przez
ks. £ukasza Stachurê MS

26 lutego 2019 r. – spotkanie z Markiem Fija³kowskim,
starszym kustoszem Muzeum
Okrêgowego w Pile, zatytu³owane Pilska Rada Ludowa
1918-1920, Biblioteka
Publiczna i Centrum Kultury
w Trzciance

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

23 lutego 2019 r. – wernisa¿
prof. Marka Szarego z Torunia
Rozwa¿ania o trwaniu, Dzia³
Animacji Kultury Biblioteka
Publiczna i Centrum Kultury
w Trzciance

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

24 lutego 2019 r. – doroczne wyró¿nienie Cz³owiek
Wiary, Cz³owiek Czynu 2018
dla pani Bogumi³y ¯yŸniewskiej, prezesa Stowarzyszenia
Hospicjum Trzcianka, koœció³
œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance

24 lutego 2019 r.
– podsumowanie Konkursu
Twórczoœci Artystycznej
o Motywach Religijnych:
wrêczenie wyró¿nieñ,
Dom Parafialny

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

24 lutego – 3 marca
2019 r. – wystawa
pokonkursowa Konkursu
Twórczoœci Artystycznej
o Motywach Religijnych,
Dom Parafialny
w Trzciance

17 lutego 2019 r.
– program s³owno-muzyczny
Kszta³ty wiary. Mi³oœæ, ufnoœæ, modlitwa przygotowany
przez m³odzie¿ i nauczycieli
Katolickiej Szko³y Podstawowej w Trzciance, koœció³ œw.
Jana Chrzciciela w Trzciance

15 lutego 2019 r. – otwarcie wystawy archeologicznej
Dolina Noteci w dobie chrystianizacji, Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej w Trzciance
Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

14 lutego 2019 r.
– spotkanie z pisarzem
publicyst¹ dr. Tomaszem
Terlikowskim, Biblioteka
Publiczna i Centrum
Kultury w Trzciance

Fot.: ©serociak

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

11 lutego – 3 marca 2019 r. – Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej

25 lutego 2019 r. – spotkanie z autork¹ projektu
Pomnika Niepodleg³oœci
dr hab. El¿biet¹ Wasy³yk,
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance

3 marca 2019 r. – spotkanie z panem Tadeuszem
Romanowskim, koordynatorem pomocy z Moœciszek
k. Wilna, na temat pomocy
dla Polaków na Wschodzie,
koœció³ œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance
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Kotleciki ziemniaczane z pokrzyw¹

Fot.: Monika Grzywacz

Nadszedł upragniony czas
w roku, kiedy to wszystko kwitnie,
rozwija się, rosną młode warzywa
i zioła. Z utęsknieniem wyczekuje−
my na moment, gdy pojawiają się
pierwsze ogrodowe zbiory, tj. rzod−
kiewka, szczypiorek, rzeżucha, pie−
truszka, ale także młoda pokrzywa.
Dla wielu osób to zwyczajny polny
chwast, który najlepiej omijać. Inni
zaś, szczególnie nasze babcie, od
lat znają jej dobroczynne działanie
i walory smakowe. Przyrządzały
z niej zupę, napary czy też smażyły
na niej jajecznicę.
Pokrzywa posiada wiele cennych
właściwości. Najważniejszą korzy−
ścią, jaką może nam dać, to wzmacnianie organi−
zmu przed czynnikami chorobotwórczymi. Stąd war−
to ją pić szczególnie jesienią i zimą. Najlepiej więc
zaopatrzyć się teraz w dobroczynną pokrzywę i usu−
szyć ją na zimę. Wykazuje ona również działanie mo−
czopędne, a tym samym zwiększa ilość wydalanego
mocznika z organizmu. Poleca się ją zatem osobom
z kamicą nerkową i tym, którym doskwiera zatrzy−
mywanie wody w organizmie. Jednak należy spoży−
wać ją z umiarem, gdyż może doprowadzić do niedo−
borów soli mineralnych i witamin. Pokrzywa korzyst−
nie wpływa na włosy, paznokcie, zawiera witaminy
B1, C, E i K oraz fosfor, krzem, mangan i wapń,
wpływające na prawidłową pracę organizmu. Stano−
wi też bazę różnorodnych kosmetyków naturalnych.
Działa naprawczo na problemy skórne – głównie eli−
minuje trądzik, a poprzez swe działanie antybakteryj−
ne oczyszcza z toksyn wątrobę, trzustkę i żołądek.

Wracając do kulinarnego wyko−
rzystania pokrzywy, trzeba zazna−
czyć, że pomysłów na dania z jej
udziałem można mnożyć, gdyż po−
dobnie jak szpinak, jarmuż czy
szczaw można ją sprytnie przemy−
cić w omletach, przyrządzić z niej
pesto czy dodać do surówki.
Moją propozycją są kotleciki
ziemniaczane z jej dodatkiem. Przy
okazji nie marnujemy jedzenia, wy−
korzystując ugotowane ziemniaki.
Pokrzywa jest ogólnodostępna, wy−
starczy tylko pobiec na łąkę lub do
ogródka i rwać młode liście.
Podaję składniki:
1/2 kg ugotowanych ziemniaków,

·

··
··
··
··

1 cebula,
pęczek pokrzywy,
kostka twarogu,
ser żółty (opcjonalnie),
1 surowe jajko,
sól, pieprz, papryka słodka, gałka muszkatołowa
lub inne przyprawy (wg uznania),
bułka tarta,
olej do smażenia.
Cebulę pokroić drobno i podsmażyć na oleju, do−
dać posiekaną pokrzywę i udusić. Ziemniaki przeci−
snąć przez praskę wraz z twarogiem, dodać starty
żółty ser, jajko, przyprawy oraz podsmażoną pokrzy−
wę. Całość wymieszać, uformować kotleciki, obto−
czyć z bułce tartej i smażyć na cienkiej warstwie
oleju. Serwuję je z kuskusem i mizerią.
Rewelacja i samo zdrowie! Smacznego!
Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – 3 maja Pierwsza Komunia Święta – Szkoła Podstawowa
nr 3 – 5 maja Pierwsza Komunia Święta – Szkoła Podstawowa nr 2 i Katolicka Szkoła Podstawowa – 12 maja
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9 czerwca
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
– 20 czerwca Uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela – 23 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, Izabela Grzeszczuk,
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

