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ŚWIĘCENIA DIAKONATU 
WOJCIECHA WICHRA MS

Fo
t. 

ks
. B

ar
to

sz
 S

er
ug

a 
M

S

Jarosław Wicher

Każda nauka, każde przygotowania kiedyś 
się kończą. Przychodzi czas na przyjęcie 

zadań, podjęcie służby, wzięcie odpowiedzial-
ności za decyzje i czyny. 

Tak też jest w życiu kleryka. Przychodzi 
pora na podjęcie posłannictwa. Wyrazem 
tego jest prośba kleryka wyrażona po około 
pięciu latach nauki skierowana do przeło-
żonych zakonu, a konkretnie – do prowin-
cjała zgromadzenia, o udzielenie święceń 
sakramentalnego posługiwania w Kościele. 
Jeśli w ich ocenie kandydat jest gotowy i od-
powiednio przygotowany do podjęcia służby, 
wyrażana jest zgoda na uroczyste udziele-
nie kościelnych uprawnień i obowiązków 
nadawanych sukcesywnie osobie pragnącej 
zostać kapłanem.

Sakramentalna posługa w Kościele ma 
trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat 

(biskupi, kapłani i diakoni). Diakonat ma więc 
wymiar aktu obdarowania łaską Bożą i jest 
pierwszym stopniem sakramentu święceń.

Do zadań diakona należą:
1) asystowanie biskupowi i kapłanowi 

w czasie funkcji liturgicznych,
2) udzielanie chrztu uroczystym obrzędem,
3) przechowywanie Eucharystii, udzielanie 

sobie i innym, zanoszenie Jej jako Wiatyku 
umierającym oraz udzielanie ludowi eucha-
rystycznego błogosławieństwa świętą puszką,

4) tam, gdzie nie ma kapłana, asystowa-
nie i błogosławienie małżeństwa imieniem 
Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub 
proboszcza,

5) udzielanie sakramentaliów, przewod-
niczenie obrzędom pogrzebu i pochowania,

6) głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym 
Pisma Świętego oraz przepowiadanie, na-

uczanie i zachęcanie ludu do naśladowania 
Chrystusa,

7) przewodniczenie w kulcie religijnym 
i nabożeństwach błagalnych, prowadzenie 
pogrzebu, gdy nie ma kapłana,

8) kierowanie nabożeństwem Słowa Bo-
żego, zwłaszcza tam, gdzie nie ma kapłana,

9) zajmowanie się w imieniu hierarchii ko-
ścielnej dziełami miłosierdzia i administracją 
oraz akcją społecznej pomocy, 

10) kierowanie prawnie w imieniu probosz-
cza i biskupa oddalonymi społecznościami 
chrześcijan,

11) popieranie i wspomaganie apostolskiej 
działalności świeckich,

12) udział w radach duszpasterskich.

Na początku tego roku nasz syn Wojciech 
złożył prośbę o święcenia diakonatu i otrzy-
mał zgodę. Datę tego ważnego wydarzenia 
ustalono na dzień 19 marca 2020 r. Uroczy-
stość miała się odbyć w kaplicy klasztornej 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach. Jednak ze względu 
na pandemię COVID-19 uroczystość została 
przełożona na termin nieokreślony.

Ostatecznie święcenia odbyły się w środę 
20 maja w kościele pw. Matki Bożej Sale-
tyńskiej w Krakowie podczas Eucharystii 
o godz. 11.00. Bp Leszek Leszkiewicz 
(biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej) 
wyświęcił na diakonów kleryków Pawła Ob-
rzuta MS i Wojciecha Wichra MS, a diakona 
Ivana Diakiva MS – na prezbitera. Z uwagi 
na ograniczenia związane z epidemią w uro-
czystości wzięli udział najbliżsi członkowie 
rodzin nowo wyświęconych, współbracia 
oraz domownicy seminarium duchownego 
misjonarzy saletynów.

Prosimy za nich o modlitwę. Niech Pan Bóg 
umacnia ich w powołaniu, daje wytrwałość 
w służbie Kościołowi, a Matka Boża niech 
otacza ich swoją opieką.
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Piotr Starosta

W dniu 21 czerwca 2020 r. w naszej 
parafii odbyły się trzy wydarzenia 

jednego dnia. Tak można powiedzieć o te-
gorocznym odpuście parafialnym. Święto 
naszego patrona św. Jana Chrzciciela, 
25-lecie święceń kapłańskich ks. Wacława 
Turonia MS oraz przyjęcie w poczet lektorów 
nowych pięciu kandydatów właśnie stały się 
naszym udziałem w wyjątkowo nietypowym 
czasie. Ta wiosna przyniosła coś, czego nikt 
nie mógł się spodziewać. Ogłoszona pande-
mia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że 
wszelkie przeżycia związane z obchodami 
religijnymi stały się wyjątkowe i przebiegły 
w formie zupełnie dotąd niespotykanej. Na 
szczęście w czerwcu ograniczenia związane ze 
stanem epidemicznym nieco zelżały. Tak, jak to 
odbyło się w okresie Świąt Wielkanocnych, tym 
razem praktycznie prawie wcale nie było obec-

nych wiernych w kościele, co nigdy wcześniej 
się nie wydarzyło, tak i w okresie późniejszym 
stopniowo liczba parafian się zwiększała. W 
samych uroczystościach odpustowych już 
wzięło udział całkiem sporo osób. Jedynym 
utrudnieniem, które szczególnie dawało się we 
znaki niektórym uczestnikom, był obowiązek 
noszenia maseczek ochronnych, które mają 
zabezpieczać uczestników spotkań przed 
zarażeniem się wirusem.

Do wygłoszenia kazania odpustowego 
podczas Mszy św. o godz. 12.30 zaproszony 
został salwatorianin ks. Marcin Żydzik SDS, 
który od roku 2018 realizuje swoją posługę 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Krzyżu Wielkopolskim, tak więc pełnił 
tę rolę u nas jako sąsiad w ramach przynależ-
ności do naszego wspólnego dekanatu, za co 
jesteśmy mu wdzięczni. Patron naszej parafii 

św. Jan Chrzciciel zatroszczył się o to, aby 
podczas pięknej pogody możliwe było wyjście 
procesji, która przeszła wokół kościoła. Moż-
liwość wyjścia ze sztandarami, z feretronami 
czy chociażby z odrestaurowanym obrazem 
przedstawiającym wizerunek naszego patro-
na, uświetniły celebrację tego wydarzenia.

Drugim ważnym elementem obchodów 
tego dnia był jubileusz 25-lecia święceń 
kapłańskich ks. Wacława Turonia MS. Przed-
stawiciele parafian złożyli kapłanowi gratula-
cje i życzenia błogosławieństwa Bożego na 
kolejne lata posługi.

Ks. Wacław Turoń MS urodził się w roku 
1966. Uczył się w szkole średniej w Rzeszowie. 
Studia teologiczne i filozoficzne skończył w Kra-
kowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
10 czerwca 1995 r. Po trzech latach od tego 
wydarzenia trafił po raz pierwszy do Trzcianki. 
Jego pobyt w naszym mieście przypadł na lata 
1998–2002. Ks. Wacław Turoń MS bardzo gor-
liwie podejmował się wszystkich prac w parafii, 
powierzonych przez przełożonego domu zakon-
nego. W sposób szczególny zaangażował się 
w życie wspólnoty kościoła filialnego w Nowej 
Wsi. Wszyscy mieszkańcy są bardzo wdzięczni 
za jego posługę. Poza pracą typowo parafialną 
uczestniczył w życiu wiejskiej wspólnoty, co 
przybliżyło go do tych mieszkańców.

W roku 2009 został wysłany przez przełożo-
nych do pracy w ukraińskiej parafii Łanowice 
w diecezji lwowskiej, gdzie pełnił funkcję pa-
rafialnego wikariusza do roku 2017, a także 
wykonywał zadania notariusza dekanalnego 
dekanatu Sambor. Podziękowania za swoją 
pracę otrzymał od ks. arcybiskupa Mieczysła-
wa Mokrzyckiego.

Od dnia 8 lipca 2017 r. do chwili obecnej 
ponownie towarzyszy nam w Trzciance, gdzie 
również, jak poprzednio, został opiekunem 
kościoła filialnego w Nowej Wsi. Jest bardzo 
zżyty z mieszkańcami tej miejscowości. Jego 
praca polega na pełnieniu różnych obowiąz-
ków duszpasterskich, szczególnie działa na 
rzecz pracy katechetycznej, ale także anga-
żuje się w ramach dzieł organizowanych na 
terenie miasta przez różne grupy i wspólnoty 

parafialne. Przez proboszczów kierowany 
był wielokrotnie choćby do posługi podczas 
spotkań wigilijnych organizowanych np. przez 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Trzciance w Klubie Seniora. W tych to wyda-
rzeniach uczestniczyli także przedstawiciele lo-
kalnych władz. Wszyscy życzymy ks. Wacławowi 
Turoniowi MS, aby w codziennym wypełnianiu 
swojego powołania zakonnego i kapłańskiego 
kierował się słowami Matki Bożej z La Salette: 
„Idźcie i ogłoście to całemu mojemu ludowi!” 
Pragniemy, aby orędzie Pięknej Pani o pojedna-
niu z Bogiem i innymi ludźmi było realizowane 
przez naszego księdza z ogromną miłością – 
dziś w Trzciance, a może za jakiś czas w innych 
parafiach saletyńskich, zależnie od wyznaczo-
nych obowiązków duszpasterskich.

Każda liturgia sprawowana w kościele jest 
tym bogatsza, im więcej jest w niej uczestni-
ków i im większy jest w niej udział liturgicznej 
służby ołtarza. Oczywiste jest, że trzeba się 
troszczyć o nowe pokolenia aspirantów, mi-
nistrantów i lektorów. Uroczystość odpustowa 
była też więc doskonałym momentem do 
przyjęcia w poczet lektorów grupy młodych 
chłopaków: Karola Guse, Tomasza Kanto-
rosińskiego, Jana Romanowicza, Gracjana 
Strachanowskiego i Mieszka Mazura, który 
pochodzi z Nowej Wsi i tam posługuje. Kolej-
ne stopnie wtajemniczenia do służby ołtarza 
wymagają odpowiedniego przygotowania. 
W takich właśnie staraniach uczestniczyli 
kandydaci na lektorów. Posługa lektorska 
jest bardzo ważna, bo uczy młodych ludzi 
szczególnego kontaktu ze Słowem Bożym. Do 
czytania podczas Mszy świętej należy się przy-
gotować i świadczyć swoim życiem, aby nie 
tylko fragment Biblii został dobrze, wyraźnie, 
z odpowiednią dykcją i w odpowiednim tempie 
przeczytany, ale żeby też on był wygłoszony 
z miłością i szacunkiem oraz dotarł do serca 
słuchaczy. Tego trzeba się nieustannie uczyć. 
Życzymy więc naszym nowym lektorom, aby 
kochali Pismo Święte, żyli nim każdego dnia 
i przez swoją posługę przekazywali innym 
przesłanie ukryte w Dobrej Nowinie.

Odpust parafialny
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„Wychodząc na Ekstremalną Drogę 
Krzyżową, nie wiesz, czy dojdziesz do 
celu. Jeśli masz tę pewność, to wybra-
łeś złą trasę. Ta niepewność daje utratę 
kontroli. Utrata kontroli wymaga zaufa-
nia, otwarcia się na coś nieznanego. 
Zaufanie i otwartość są konieczne do 
spotkania z Nim.

Na co dzień często planujemy. Lubimy mieć 
wszystko z góry ustalone i wykalkulowane. 
Chcemy mieć więc kontrolę nad budżetem 
domowym, pracą, celem wycieczki, swoimi 
reakcjami czy swoim wizerunkiem. Niby się 
z kimś spotykamy, ale często nie wychodzimy 
z kręgu własnych myśli. Niby słuchamy, ale sły-
szymy tylko to, co chcemy. Niby podejmujemy 
wyzwanie, ale przewidujemy, jak się ono skoń-
czy. Widzimy siebie realizującego swój cel.

STOP!

Bóg jest inny. Wyobraź sobie spotkanie 
z Nim... Broń Boże! Nie będzie tak, jak myślisz. 
Jeszcze raz. On jest INNY. «Święty» – to znaczy 
inny. A On jest «święty, święty, święty!», czyli 
inny, inny, inny. Planując, jak ma wyglądać 
spotkanie z Nim, skazujesz się na porażkę.

Wybierz więc trasę, którą nie wiesz, czy 
przejdziesz. Idź nocą, w milczeniu. Trudności Tomasz Tomczak

nawigacyjne dodają poczucia niepewności 
i zagubienia. Dojdziesz? Nie wiadomo. Teraz 
jest szansa. Otwierasz się na nieznane. Mu-
sisz komuś zaufać. Już nie tylko sobie. Tracisz 
siły. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Ciało 
słabnie. Silna wola maleje. Teraz decyduj – 
czy chcesz iść dalej? Będzie jeszcze gorzej. 
Po co masz tam iść? Logika już zawodzi. Nie 
znajdujesz prostej odpowiedzi. Ale idziesz. 
Może za tą granicą jest coś więcej...” (z ma-
teriałów EDK).

W roku 2020 Ekstremalna Droga Krzy-
żowa miała wyruszyć 27 marca. W związku 
z zaleceniami sanitarnymi nie odbyła się. 
Rekomendowane było odbycie jej w sposób 
duchowy, a fizyczne jej przejście po zakoń-
czonym okresie epidemii.

W końcu to niezwykłe mobilne nabożeń-
stwo odbyło się u nas w dniu 3 lipca. Wzięło 
w nim udział około 15 osób, które zdecydowa-
ły się na tę formę i czas przeżycia EDK. 

Zgodnie ze standardami EDK drogę moż-
na przejść w każdym czasie – powinna tylko 
spełniać następujące warunki: wyjście nocne 
samemu lub w małej grupie, w milczeniu, 
na wyznaczonej trasie EDK i z rozważaniami 
dedykowanymi temu wydarzeniu.

Wybór tras i refleksji znajduje się na stronie 
www.edk.org.pl.

Zachęcamy do przeżycia przyszłorocznej 
drogi krzyżowej w formule EDK.

EKSTREMALNA 
DROGA KRZYŻOWA 
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Stała się dla nas pośredniczką w drodze 
do Boga. Zyskała wiele przymiotów, pre-
zentowana na tysiące sposobów w licz-
nych swoich wizerunkach, odmiennych 
kulturowo, znaczeniowo, lecz zawsze 
przez wierzących stawiana na piedestale 
uwielbienia. Ona sama za każdym razem 
wskazuje na Jezusa i jest cichą wsta-
wienniczką ludzkości. Maryja…

W narodzie polskim utrwalił się zwyczaj 
pielgrzymowania na Jasną Górę „do serca 
Matki”, jak zwykł mawiać Jan Paweł II. Ludzie 
podejmują ten trud, by przed obliczem cudow-
nego obrazu Czarnej Madonny pozostawić 
swoje troski, w jej spojrzeniu szukać wsparcia, 
ukojenia, niejednokrotnie uzdrowienia i drogi 
powrotu do Boga, do wiary. Wielką wartością 
w owym czasie okazuje się wspólnota, wza-
jemne relacje, towarzyszenie sobie, brater-
stwo podczas wędrówki czy też gościnność 
i hojność mieszkańców przemierzanych miej-
scowości. One mogą dodać otuchy, wzmocnić 
wiarę w drugiego człowieka. 

Obecny rok dziwny, trudny i inny pod wie-
loma względami, także i dla pielgrzymów, 
przyniósł zmiany. I choć wszystko było inne – 
codziennie o godz. 21.00 odśpiewaliśmy apel, 
podczas którego jednoczyliśmy serca, skła-
dając w tym najczulszym sercu – Sercu Ma-
ryi – nasze życie. Modlitwie przewodniczył ks. 
Paweł Baran MS – w ubiegłym roku: ks. Prze-
wodnik Junior (taki przydomek otrzymał od 
pielgrzymów podczas podsumowania piel-
grzymki 2019), w tym – organizator naszych 
modlitewnych czuwań, celebrans codziennej 
modlitwy kończącej się procesją wokół ko-

ścioła z lampionami – saletyńskim akcentem 
spotkań. Choć z roku na rok ubywa chętnych 
do podjęcia trudu pielgrzymowania, cały ko-
ściół wypełniał się ludźmi utożsamiającymi się 
z pielgrzymką. Niesamowite było to, że wśród 
uczestników tegorocznych „Wieczorów z Ma-
ryją” pojawili się pielgrzymi z różnych lat. Nie 
spotkalibyśmy się, gdyby nie ta forma. Wielu 
z nas zna się na co dzień z kościoła, lecz nie 
wiedzieliśmy o sobie, że łączy nas duchowa 
więź tego dwutygodniowego oddania się Maryi 
poprzez wytrwałe pielgrzymowanie do Jej tro-
nu na Jasnej Górze. Poza modlitwą wieczorną 
mieliśmy także możliwość integracji podczas 
wspólnego popołudniowego grillowania.

„Wieczory z Maryją” przyniosą obfity owoc. 
Zawiązała się wspólnota, w której czuć radość, 
jedność i chęć bycia razem. Za rok w naszej 
„Szósteczce” będzie jeszcze radośniej. Będzie 
nas więcej! Bóg dał nam czas, abyśmy mogli 
dostrzec łaskę, jakiej doświadczaliśmy w latach 
ubiegłych. Szlak pielgrzymi jest dobrym miej-
scem na rozeznawanie drogi swojego życia. 
Docenisz to, co masz. Zauważysz, że obok 
ciebie jest drugi człowiek – niejednokrotnie 
potrzebujący twojej pomocy. W tej trosce innych 
o ciebie, w prostym pytaniu, czy potrzeba ci 
pomocy, wody do picia, doświadczysz opieki 
Matki, która pragnie z wielką czułością przy-
garnąć cię do swojego serca i znad swojej 
poranionej twarzy obdarzyć cię spojrzeniem 
pełnym miłości.

Pielgrzymka to piękny czas! Wyciszenie, 
prostota, oddanie się… Jeśli tylko masz siłę, 
idź! Nie będziesz żałować. 

Marzena Felsmann

„Wieczory z Maryją” – duchowe pielgrzymowanie do serca Matki
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Czy w świecie zdominowanym przez 
pieniądz, pogoń za sławą i dobrami 

materialnymi jest jeszcze miejsce na dobroć 
względem drugiej osoby? Okazją do zadumy 
nad tym była uroczysta peregrynacja relikwii 
błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Miała 
ona miejsce w dniach 4–6 sierpnia 2020 r. 
w naszej parafii z centralnym wydarzeniem, 
jakim była Msza święta adresowana do 
środowiska medycznego wraz z sakramen-
tem namaszczenia chorych przy udziale ich 
opiekunów. Postać tej niezwykłej pielęgniarki 
pokazuje nam, że łącząc zwykłą, codzienną 
pracę z modlitwą i głęboką relacją z Bogiem, 
można osiągnąć wszystko: Niebo. W myśl słów 
Chrystusa: „Coście uczynili jednemu z braci 
mych najmniejszych, mnieście uczynili” poka-
zuje, że nawet najdrobniejsza praca wykonana 
z dobroci serca jest bezcenna.

Hanna Chrzanowska urodziła się w Warsza-
wie w dniu 7 października 1902 r. w rodzinie 
zasłużonej dla polskiej nauki i kultury. Ojciec, 
Ignacy, był cenionym profesorem filologii 
polskiej, wykładowcą na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, matka zaś, Wanda, pochodziła z za-
możnej rodziny warszawskich przemysłowców. 
Rodzice pomimo szeroko otwartego serca 
na działalność filantropijną nie przykładali 
większej wagi do życia religijnego. Być może 
właśnie dlatego 12-letnia wówczas Hania 
znalazła bratnią duszę w swojej ciotce Zofii 
Szlenkierównie, pielęgniarce, która stała się 
dla dziewczyny wzorem do naśladowania. 
Tak jak ona, pragnęła zająć się człowiekiem 
w potrzebie, chorym, pokrzywdzonym. Nie sko-
rzystała z możliwości studiowania polonistyki 
na UJ w Krakowie, lecz zajęła się działalnością 
pielęgniarską. Pierwsze szlify w tym zawodzie 
zdobyła podczas kursu Amerykańskiego Czer-
wonego Krzyża w Klinice Chirurgii w Krakowie, 
później poszerzała swoją wiedzę w Warszaw-
skiej Szkole Pielęgniarstwa. Zdobyte umie-
jętności wykorzystała, pielęgnując rannych 
podczas wojny bolszewickiej w 1920 r. 

Ko le jne  la ta 
przyniosły dalszy 
rozwój działalności 
zawodowej Han-
ny Chrzanowskiej. 
Była to już nie tylko 
pielęgniarka, ale 
ceniona instruk-
to r ka  z awo d u , 
pedagog, wycho-
wawczyni młodego 
pokolenia adeptek, 
wreszcie publicystka, redaktor naczelna czaso-
pisma zawodowego „Pielęgniarka Polska”. Jed-
nak prawdziwy przełom w życiu błogosławionej 
nastąpił w trakcie II wojny światowej. Ojciec, 
aresztowany przez Niemców, zginął w obozie 
koncentracyjnym w Sachsenhausen, jedyny 
brat Bogdan został zamordowany w Kozielsku. 
Hanna, nie poddając się rozpaczy, całe swe siły 
i czas oddała potrzebującym opieki. Pielęgno-
wała rannych, odwiedzała chorych w domach, 
dokarmiała dzieci, szczególnie te osierocone, 
wynajdując im nowe domy. Była prekursorką 
posługi hospicyjnej, wtedy w Polsce zupełnie 
jeszcze nieznanej. Troszczyła się nie tylko 
o sprawy materialne chorych, ale także o du-
chowe. Organizowała Msze święte w domach 
pacjentów, towarzyszyła im w modlitwie. 

Z czasem  swoje życie duchowe coraz bar-
dziej zaczęła koncentrować na Eucharystii. 
Coraz mocniej uświadamiała sobie, że po-
chylając się nad cierpiącymi, opuszczonymi, 
służy samemu Jezusowi. Czyniła to z coraz 
większą miłością aż do swojej śmierci w dniu 
29 kwietnia 1973 r. 

Liczne świadectwa osób znających niezwy-
kłą pielęgniarkę, mówiące o tym, że przyka-
zanie miłości bliźniego wypełniała w sposób 
heroiczny, dały podstawę do wszczęcia pro-
cesu beatyfikacyjnego. W dniu 28 kwietnia 
2018 r. służebnica Boża Hanna Chrzanowska 
wstąpiła w poczet błogosławionych.

PEREGRYNACJA RELIKWII 
BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 
rok szkolny 2019/2020 zdecydowanie 

różnił się od poprzednich. Aby ograniczyć nie-
bezpieczeństwo związane z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w dniu 12 marca zdecydowało o za-
wieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
a w dniu 25 marca wprowadziło obowiązek 
kształcenia na odległość. Przejście na system 
zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. 

MEN przygotowało odpowiednie regulacje 
prawne, które umożliwiły realizowanie działań 
szkolnych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Za organizację w ten 
sposób spełnianej edukacji odpowiedzialny był 
dyrektor szkoły. Nauczyciele musieli wykazać 
się dużą kreatywnością i wykorzystaniem 
innych niż dotychczas metod dydaktycznych. 
Z dnia na dzień przyszło im stać się ekspertami 
w używaniu technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. Niektórym pedagogom trudno było 
uporać się z tym wyzwaniem, ponieważ przed 
ograniczeniem stacjonarnego nauczania nie 
mieli doświadczeń z edukacją zdalną. Było to 
dla nich zupełnie coś nowego. 

Na szczęście w naszej szkole wytworzyła się 
wspólnota nauczycieli, którzy wzajemnie się 
wspierali i pomagali sobie, bezinteresownie wy-
syłając odnośniki do przydatnych narzędzi onli-
ne i elektronicznych platform do komunikacji. 

Podstawą edukacji jest relacja i nawiązy-
wanie kontaktu. Dla nas nauczycieli, gdy jest 
nawiązywany w świecie realnym z uczniem, 
staje się bardzo cenny, a przy realizowaniu 
metod zdalnych niestety go brakuje. Relacje 
nauczycieli z dziećmi i młodzieżą w czasie 
kształcenia na odległość polegają na zain-
teresowaniu tym, jak się czują uczniowie, 
inicjowaniu działań, które dają sposobność 
podtrzymania jak najbliższych relacji między 
nimi w tak utrudnionych warunkach. Uczniowie 
byli zagubieni, zestresowani nową sytuacją, 
musieli wykazać się wysoką samodyscypli-
ną. Brakowało im bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielem i rówieśnikami. Niesamowitą 
frustrację przeżywali uczniowie klasy VIII. 
Egzamin ósmoklasisty napisali w późniejszym 
terminie, niż to było pierwotnie planowane, 
i w zupełnie innych warunkach. Ze względów 
bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli obowią-
zywały szczegółowe wytyczne sanitarne. 

Nietypowe było również zakończenie zajęć 
szkolnych. Po Mszy świętej uczniowie klas 
VIII i III oraz zerówkowicze udali się do szkoły, 
aby odebrać świadectwa i nagrody szkolne. 
Pozostali uczniowie zrobili to w późniejszych 
terminach podyktowanych obostrzeniami 
sanitarnymi. 

Wielkie podziękowania należą się rodzicom 
uczniów, którzy w tym trudnym czasie byli blisko 
swoich dzieci, motywując je do pracy i wspie-
rając w nauce na odległość. Mamy nadzieję, 
że w dniu 1 września spotkamy się w szkole, 
gdzie nauka będzie odbywała się tradycyjnie 
w salach szkolnych. 

W pierwszy dzień wakacji przy uwzględnie-
niu zasad bezpieczeństwa trzecioklasiści po 
raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swego ser-
ca, tak długo przez nich oczekiwanego. W tym 
szczególnym dla nich momencie towarzyszyli 
im rodzice, wprowadzając ich do kościoła, bę-
dąc razem z nimi podczas Eucharystii i wresz-
cie asystując najmłodszym podczas Pierwszej 
Komunii Świętej.

NAUCZANIE ZDALNE 
W STANIE EPIDEMICZNYM

Dorota Pawłowska

PRZED EGZAMINEM 
ÓSMOKLASISTY

PIERWSZA 
KOMUNIA 
ŚWIĘTA

Izabela Grzeszczuk
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Siostra Ewa Burzało RM 
S. Ewa tak opisuje swoje 
życie zakonne: 
„«Tak, jak Maryja, wy-
pełniaj wolę Bożą…» – 
ten werset z zasłyszanej 
piosenki trafnie odzwier-
ciedla losy mojego życia 
zakonnego. Pierwszy 
akord to śluby zakonne 
złożone po raz pierwszy 
w 1984 r., a potem po-
nawiane co roku, uwień-
czone wieczystym przymierzem z Jezusem 
w roku 1989. Przez ten czas uczyłam dzieci 
religii w salkach katechetycznych w miejsco-
wościach: Gdańsk, Lubień Kujawski i Poznań. 
W 1990 r., kiedy «religia wróciła do szkół», 
przybyłam do Trzcianki i do 1996 r. pełniłam 
posługę katechetki, co czynię do dziś. Wola 
Boża zaprowadziła mnie później na cztery 
lata do Koszalina, gdzie powiewa «wiatr Du-
cha Świętego» – jak powiedział Jan Paweł II 
w czasie pielgrzymki do tego miasta. Kolejne 
dwa lata to posługa w Pszczewie. Później cztery 
lata pracowałam w Brzegu Dolnym, gdzie ukoń-
czyłam Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie. 
Ale wiatr znów wywiał mnie do Koszalina na 
trzy lata. W pamiętnym dla Polaków 2010 r. 
wyjechałam do Włocławka – biskupiego mia-
sta, gdzie nauczanie religii było już czasami 
ewangelizacją. Posługiwałam dziewięć lat przy 
parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Przez ostatni rok znów 
pracowałam w Brzegu Dolnym, by wrócić do 
Trzcianki, i to do tej samej Szkoły Podstawowej 
nr 2. «Oto ja służebnica Pańska…» to wezwa-
nie z mojego obrazka ze ślubów zakonnych. 
Maryja prowadzi mnie przez życie, a jest to 
obecność Pięknej Pani, w którą się wpatruję 
i nieudolnie pragnę Ją naśladować.”

Siostra Małgorzata Pasztetnik RM
Do Zgromadzenia 
s. Małgorzata wstą-
pi ła  po maturze, 
w 1981 r. Pierwsze 
śluby zakonne zło-
żyła w Szamotułach 
w 1984 r. W dniu 
27 czerwca 1989 r. 
powiedziała Jezusowi 
„Tak – już na całe ży-
cie”. Pracowała jako 
katechetka w wielu 
parafiach i szkołach: 
w Poznaniu, Pnie-
wach, Koszalinie, Gdańsku, Pszczewie, Go-
rzowie Wlkp. i Legnicy, a w latach 1987–89 
w Trzciance. Posługiwała kilka lat jako mi-
strzyni junioratu, pomagając siostrom, które 
złożyły śluby zakonne, w umacnianiu powoła-
nia, pogłębianiu przyjaźni z Chrystusem oraz 
zdobywaniu wiedzy teologicznej. Pracowała 
również w archiwum Legnickiej Kurii Bisku-
piej. Rok spędziła na misjach w Brazylii, gdzie 
wspomagała siostry posługujące w dwóch 
prowincjach: w Curitibie i Erechim. Ostatnie 
dwa lata uczyła religii w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym w pa-
rafii pw. Chrystusa Króla. „W każdym miejscu 
spotykałam cudownych ludzi, rozmiłowanych 
w Słowie Bożym, pełnych ducha służby i miło-
ści” – mówi s. Małgorzata. „Choć nie brako-
wało także trudnych chwil, oddanie swojego 
życia, siebie Jezusowi przez Maryję, daje 
radość i pewność, że Ona poprowadzi prosto 
w ramiona swojego Syna. Na początku mojej 
zakonnej drogi Pan dał mi obietnicę, która 
mnie umacnia, podtrzymuje i rozpala ciągle 
na nowo: «Bo góry mogą ustąpić i pagórki 
się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od 
ciebie» (Iz 54,10)”.

Nowe Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Trzciance

W naszej parafii witamy niedawno przyby-
łego do nas saletyna – ks. Adama Sędzika 
MS, doświadczonego stażem kapłańskim. 
U młodych kapłanów, szczególnie nowo 
wyświęconych, da się zauważyć fascynację, 
radość i zapał, a jak to jest u „jubilatów”?

U tych, którzy dłużej są kapłanami, da się 
zauważyć doświadczenie, które prowadzi do 
opanowania i pewnego racjonalizmu w wierze 
oraz w posłudze duszpasterskiej.

Czy można racjonalizować wiarę i posłu-
gę duszpasterską?

Czysty racjonalizm jest w opozycji do wiary, 
ale połączony z nią jest czymś dobrym. Dzięki 
temu wiara nie staje się infantylna. Wiara 
i rozum to dwa skrzydła pozwalające utrzymać 
równowagę pomiędzy racjonalizmem i infan-
tylizmem w przeżywaniu właściwej relacji 
z Panem Bogiem.

Jak wyglądało to dorastanie duchowe 
w życiu Księdza? 

Tak, jak u każdego, kto podejmuję decyzję 
wstąpienia do seminarium, a następnie de-
cyduje się na przyjęcie święceń kapłańskich.

Może nam Ksiądz przybliżyć historię swo-
jego życia i powołania?

Urodziłem się w Krotoszynie, gdzie razem 
z trzema braćmi i siostrą przeżywałem swoje 
lata dziecięce i młodzieńcze. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej podjąłem naukę w Szkole 
Górniczej w Katowicach. Następnie przez 8 lat 
pracowałem w Kopalni Węgla Kamiennego 
w Knurowie, a po zwolnieniu się z pracy w niej 
wstąpiłem do seminarium. 

Co wpłynęło na podjęcie takiej decyzji?
Patrząc z perspektywy przeżytych lat, wi-

dzę, że pierwszym powodem mojego wyboru 
był wypadek pod ziemią. Z tego też powodu 
nie mogłem wrócić do wykonywanej pracy. 
Będąc w trudnej sytuacji dotyczącej mojej 
życiowej przyszłości, pojechałem do Krakowa 

i tam w centrum 
miasta odwiedza-
łem kościoły, by 
w ciszy świątyn-
nej nawy usłyszeć 
od Boga, co mam dalej robić. I odpowiedział 
mi Pan prze swoją Matkę w kościele przy 
ul. Wiślnej. Zainteresowała mnie figura Matki 
Bożej płaczącej, której wizerunek był bliski 
mojego stanu ducha. Następnie poznałem Jej 
orędzie i księży saletynów, którzy opiekowali 
się tym kościołem. Ta historia sprawiła, że 
podjąłem decyzję wstąpienia do Zgromadze-
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

W jakich miejscach pełnił Ksiądz posługę 
kapłańską?

Już uzbierało się ich trochę. Po święce-
niach zostałem skierowany do posługi dusz-
pasterskiej w Łapszach Wyżnych. Następne 
miejsca to: Trzcianka, Gdańsk-Sobieszewo, 
Warszawa, Kuźnica Czarnkowska, Rzeszów, 
Łętowe i Dębowiec.

Wśród wymienionych miejscowości jest 
i Trzcianka, czyli wraca Ksiądz do znanej 
sobie parafii i ludzi.

W Trzciance byłem niecały rok, a było to 
związane z koniecznością zastąpienia księ-
dza, który dostał zawału serca. Natomiast 
przez 7 lat pełniłem posługę duszpasterską 
w Kuźnicy Czarnkowskiej. Dlatego też znam 
te okolice i ludzi.

Można to tak ująć, że wraca Ksiądz do 
siebie. W życiu potrzebna jest równowaga 
duchowa, ale również i psychiczna. Jakie 
zatem ma Ksiądz zainteresowania, hobby?

Lubię kontakt z przyrodą. Nic tak nie wy-
cisza i uspokaja jak obcowanie z pięknem 
natury. Dlatego cieszę się, że będę mieszkał 
w otoczeniu pięknych lasów i jezior.

Dziękuję Księdzu za rozmowę i życzę owoc-
nej posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ SPRAWIŁO, 
ŻE STAŁEM SIĘ SALETYNEM

Z ks. Adamem Sędzikiem MS rozmawia ks. Józef Kopciński MS.

W dniu 8 sierpnia 2020 r. posługę w trzcianeckiej parafii św. Jana Chrzciciela roz-
poczęły siostry franciszkanki Rodziny Maryi: s. Małgorzata Pasztetnik RM i s. Ewa 
Burzało RM. Informacje o siostrach zebrała Jadwiga Witkowska.
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Renowacja ołtarza 
Serca Pana Jezusa

Z  D Z I E J Ó W  P A R A F I I

Edwin Klessa

Po renowacji ołtarza głównego i bocz-
nego Matki Bożej Różańcowej przyszła 
kolej na odnowienie drugiego ołtarza 
bocznego Serca Pana Jezusa. Wszystkie 
te ołtarze pochodzą ze skasowanego 
przez rząd pruski zakonu bernardyńskie-
go w Gołańczy koło Wągrowca. Przepro-
wadzona w 1827 r. sekularyzacja zakonu 
spowodowała stopniową dewastację 
obiektów zakonnych, a wyposażenie 
kościoła uległo rozproszeniu.

Pochodzący z trzeciej ćwierci XVIII wieku 
boczny ołtarz od II wojny światowej nie był pod-
dawany kompleksowej odnowie. Program reno-
wacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela zapo-
czątkowany kilka lat przed 100. rocznicą jego 
budowy, która przypadła w 2017 r., w dalszym 
ciągu jest kontynuowany. Prace renowacyjne 
prowadziła pracownia konserwacji i renowacji 
dzieł sztuki Arc-Fresk Anny Cybulska-Woj-
czyszyn z Pyszczyna k. Gniezna, która już 
wcześniej dokonała odnowienia ołtarza głów-
nego oraz bocznego Matki Bożej Różańcowej.

Prace rozbiórkowe ołtarza przeprowadzone 
zostały w listopadzie 2019 r., a epidemia koro-
nawirusa spowodowała opóźnienie do końca 
sierpnia 2020 r. Zdemontowany ołtarz odsłonił 

w murze niezbyt głę-
boką niszę o wysoko-
ści około 2 metrów, 
co wskazywałoby, że 
Oskar Siede – berliń-
ski architekt projek-
tujący tę świątynię, 
miał inne plany od-
noszące się do tego 
właśnie miejsca.

Sam ołtarz wyma-
gał przeprowadzenia 
szeregu prac mają-
cych na celu likwida-
cję pęknięć, ubytków 

1312 Światło z La Salette

oraz otworów po 
o w a d a c h .  N a 
wstępnym etapie 
prac renowacyj-
nych ustalono, że 
ołtarz posiadał 
siedem warstw 
malarskich. Po-
stanowiono więc 
przywrócić kolo-
rystykę widocz-
ną w pierwotnej 
warstwie w dwóch 
odcieniach niebie-
skiego. Cały program prac renowacyjnych obej-
mował czyszczenie wszystkich powierzchni, 
usunięcie przemalowań polichromii oraz wtór-
nych złoceń, dezynfekcję i dezynsekcję, impre-
gnację, prace stolarskie i snycerskie, usunięcie 
wszystkich ubytków i otworów po owadach, 
zabezpieczenie werniksem oryginalnej poli-
chromii, uzupełnienie ubytków pod złocenia, 
wykonanie złoceń, uzupełnienie polichromii 
oraz zabezpieczenie powierzchni werniksem.

Równolegle do prac renowacyjnych ołtarza 
przeprowadzono także odnowienie obrazu 
Serca Pana Jezusa. Na odwrocie obrazu 
znajduje się napis „SW 63”, który pewno 
mówi coś, chociaż niewiele, o autorze i roku 
powstania obrazu. Na wstępie przeprowadzo-
no dwustronne oczyszczenie obrazu z brudu 
i kurzu. Następnie przeprowadzono usunię-
cie werniksu i przemalowań oraz nałożenie 
werniksu retuszerskiego. Po kolorystycznym 
uzupełnieniu warstwy malarskiej nałożona 
została warstwa werniksu końcowego.

Całkowity koszt renowacji ołtarza wyniósł 
87 tys. zł. W całości sfinansowany został 
ofiarnością parafian, którzy przez miesiące 
składali na ten cel ofiarę.

W górnej części ołtarza znajduje się owal, 
w którym z pewnością osadzony był w prze-
szłości jakiś obraz. Niestety nie zachowały 
się w tym zakresie żadne zapisy. Owal nadal 
jest nie wypełniony, chociaż są już pewne 
koncepcje, które wymagają dopracowania 
i ostatecznych decyzji.
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Edwin Klessa

ODBIÓR RELIKWII Z RĄK KARDYNAŁA 
STANISŁAWA DZIWISZA W KRAKOWIE.
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Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 
pokrzyżowała plany wprowadzenia do 
naszego kościoła relikwii w 100. rocznicę 
urodzin największego z Polaków, która 
przypadała na dzień 18 maja 2020 r. 
Z kilkumiesięcznym opóźnieniem reli-
kwie św. Jana Pawła II zostały odebrane 
w poniedziałek 10 sierpnia przez dziewię-
cioosobową delegację reprezentującą 
różne nasze wspólnoty parafialne, z pro-
boszczem ks. Zbigniewem Cybulskim MS 
na czele.

Wyjazd busem do Krakowa nastąpił w po-
łudnie dzień wcześniej, aby po noclegu spę-
dzonym w Wyższym Seminarium Duchownym 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów 
następnego dnia wziąć udział w uroczystym 
przejęciu relikwii. Do trzcianeckiej delegacji 
dołączył diakon Wojciech Wicher MS, który 
święcenia diakonatu otrzymał w Krakowie 
w dniu 20 maja br. Dzień zaczął się Mszą 
św. w Centrum Jana Pawła II, po czym delega-
cja parafialna udała się do siedziby kardynała 
Stanisława Dziwisza, wieloletniego osobistego 
sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II. Po 
spełnieniu wszystkich niezbędnych formal-
ności ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS 

otrzymał z rąk arcy-
biskupa Stanisława 
Dziwisza relikwie 
pierwszego stop -
nia – mały fragment 
płótna przesiąknięty 
krwią św. Jana Paw-
ła II. Pochodzą one 
z zapasów polikliniki 
Gemelli w Rzymie 
gromadzonej przez 
lekarzy na wypadek 
konieczności prze-
prowadzenia nagłej 
transfuzji papieżowi. 

Wraz z relikwiami ks. Proboszcz otrzymał 
certyfikat potwierdzający ich autentyczność. 
Relikwie osadzone zostały w relikwiarzu 
wykonanym na potrzeby naszej parafii przez 
Zakład Brązowniczy Krzysztofa Bielińskiego 
w Poznaniu. Każdy z uczestników spotkania 
z kardynałem Stanisławem Dziwiszem otrzy-
mał obrazek Świętego z relikwiami drugiego 
stopnia.

Korzystając z pobytu w Krakowie, trzcia-
necka delegacja udała się na Wawel, gdzie 
odwiedziła groby wielkich Polaków. Zwie-
dzanie rozpoczęto od Krypty św. Leonarda 
wzniesionej w latach 1070–1117, gdzie m.in. 
spoczywają: król Jan III Sobieski, książę Józef 
Poniatowski, naczelnik Tadeusz Kościuszko 
i gen. Władysław Sikorski. W tym to właśnie 
miejscu swoją Mszę św. prymicyjną odprawił 
w dniu 2 listopada 1946 r. ks. Karol Wojtyła, 
a później – w dniu 9 czerwca 1997 r., już jako 
Ojciec Święty Jan Paweł II, kolejną Mszę św. 
w tym miejscu sprawował w 50. rocznicę swo-
ich święceń kapłańskich. Nawiedzono także 
sarkofagi królowej św. Jadwigi, króla Kazimie-
rza Wielkiego, króla Stefana Batorego, a także 
Ojca Polski Niepodległej Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz tragicznie poległych 2010 r. 
pod Smoleńskiem Marii i Lecha Kaczyńskich.

W oczekiwaniu na uroczyste wprowadzenie 
relikwii św. Jana Pawła II do kościoła św. Jana 
Chrzciciela w dniu 13 września 2020 r. do 
tego czasu są one przechowywane w kapli-
cach Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi oraz Zgromadzenia Misjonarzy 
Matki Bożej z La Salette w Trzciance.

Relikwie św. Jana Pawła II 
w Trzciance!
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

wrzesień / październik 2020

9–11 kwietnia – Triduum Paschalne, z powodu pandemii 
przeżywane bez wiernych.

21 czerwca – Odpust parafialny ku czci św. Jana 
Chrzciciela, uroczysta suma odpustowa połączona 

z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa ks. Wacława Turonia MS 
i ustanowieniem akolitów oraz procesja odpustowa.

11 czerwca – Uroczystość 
Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa 
(tzw. Boże Ciało).

27 i 28 czerwca – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

1 sierpnia – Pożegnanie 
s. Grażyny Orłowskiej RM 
i s. Marty Jagielskiej RM 

oraz kilkanaście dni 
wcześniej s. Barbary 

Panek RM.

26 lipca – Poświęcenie 
chleba w związku ze 

wspomnieniem św. Anny, 
patronki piekarzy.

4–6 sierpnia – 
Peregrynacja relikwii 

bł. Hanny Chrzanowskiej.

1–13 sierpnia – 
„Duchowe pielgrzymo-
wanie na Jasną Górę”, 

przeżywane w parafii jako 
„Wieczory z Maryją”.

Pożegnanie ks. Mariusza 
Maćkowiaka MS, prefekta 

Katolickiej Szkoły 
Podstawowej.

Fot. ks. Zbigniew Welter MS
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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 redakcyjny gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Izabela Grzeszczuk, 
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, 
Piotr Starosta, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Jadwiga Witkowska

• kilogram wiśni,
• torebka kisielu wiśniowego,
• szczypta cynamonu,
• około pół szklanki cukru,
• dodatki: makaron muszelki, gęsta śmietana. 

Wydrylowane wiśnie posypujemy cukrem i zalewamy wodą. 
Gotujemy z cynamonem, opcjonalnie można dodać 0,5 łyżeczki 

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

• 300 g mąki pełnoziarnistej,
• 200 ml gorącej wody,
• 30 g masła,
• szczypta soli.

Mąkę przesiewamy do miski, lekko solimy. Masło wkładamy do 
200 ml gorącej wody. Roztopione masło powoli wlewamy do mąki 
i wszystko razem dynamicznie mieszamy. Gdy składniki połączą 
się, wykładamy je na podsypaną mąką stolnicę. Zagniatamy ciasto 
przez około 8 minut. Musi być ono elastyczne i bardzo miękkie, 
żeby nie kleiło się do rąk. Jeśli jest tak, wówczas podsypujemy je 
jeszcze trochę mąką. Przygotowane ciasto najlepiej odstawić na 
około 20–30 minut. Przykrywamy je ściereczką. Wiśnie myjemy, 
drylujemy, zasypujemy cukrem i odrobiną mąki. Gdy wiśnie puszczą 
sok, odcedzamy na sicie. Ciasto wykładamy na stolnicę, dzielimy 

WIŚNIE NA OBIAD

kwasku cytrynowego. Doprowa-
dzamy do wrzenia, zdejmujemy 
z gazu i dodajemy kisiel zgod-
nie z przepisem na opakowaniu. 
Ewentualnie można jeszcze do-
słodzić według uznania. Podajemy 
z makaronem i śmietaną.

na części, następnie rozwał-
kowujemy na cienki placek, 
podsypując mąką stolnicę. 
Wycinamy krążki, nakła-
damy wiśnie i dokładnie 
zlepiamy brzegi, formując 
pierogi. Doprowadzamy do 
zagotowania wody z solą, następnie partiami wrzucamy pierogi 
i od ponownego zagotowania zmniejszamy ogień, po wypłynięciu 
gotujemy około 2 minuty. Podajemy z dowolnymi dodatkami, 
najlepiej ze śmietaną lub serkiem waniliowym. Surowe pierogi 
można również zamrozić. 

Smacznego!
Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
▪ 8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny ▪ 10–13 września – odpust w Dębowcu – Bazylice 
Matki Bożej Saletyńskiej ▪ 13 września – 174. rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette, uroczystość parafialna 
ku czci Matki Bożej Saletyńskiej połączona z jubileuszem 75-lecia posługi misjonarzy saletynów w Trzciance oraz 
uroczystym wprowadzeniem do kościoła relikwii św. Jana Pawła II ▪ 5 października – wspomnienie św. s. Faustyny 
Kowalskiej, święto patronalne Katolickiej Szkoły Podstawowej ▪ 10 października – 42. rocznica wyboru Ojca 
Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową ▪

Podaję smaczne przepisy na letnie owocowe obiady. Mam z nimi pyszne wspomnienia z dzieciństwa. Wiśnie są pełnymi witamin, dobrymi, 
sezonowymi owocami, które mają korzystny wpływ na serce, łagodzą też schorzenia pęcherza moczowego. Przede wszystkim urzekają 
nietypowym, ciekawym smakiem. Chronią również organizm przed procesami starzenia, neutralizują wolne rodniki. Sezon na wiśnie 
w Polsce nie trwa zbyt długo, więc żeby najeść się ich do syta, trzeba się spieszyć. Jeżeli chcemy zachować lato na dłużej, wiśnie, jak 
każde owoce sezonowe, można zamrozić, aby jak najdłużej delektować się smakami lata.

I. ZUPA WIŚNIOWA Z MAKARONEM – SKŁADNIKI I WYKONANIE:

II. PEŁNOZIARNISTE PIEROGI Z WIŚNIAMI – SKŁADNIKI I WYKONANIE: 
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