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Wywiad z ks. Kazimie-

rzem Przybycieniem MS,

proboszczem parafii pw.

œw. Jana Chrzciciela w

Trzciance

Anna Jóźwik: Jakie znacze−
nie dla chrześcijanina ma
cmentarz?

Ks. Kazimierz Przybycień:
Cmentarz to miejsce oczeki−
wania na ostateczne zmar−
twychwstanie. Przypomina
nam prawdę wiary o ponow−
nym ożywieniu ciała uwielbio−
nego na wzór ciała Zmar−
twychwstałego Jezusa Chry−
stusa. To także znak nasze−
go szacunku dla tych, którzy
zakończyli już ziemskie życie.
Człowiek od zarania dziejów
okazywał pamięć zmarłym
przodkom przez pochówek
oraz jego religijną formę. Tym zachowaniem —
między innymi — wyróżnia się spośród całego
świata przyrody.

A jakie znaczenie ma dla nas Uroczystość
Wszystkich Świętych?

To dzień, w którym oddajemy chwałę zbawio−
nym. Kult świętych, czyli tych, którzy oddali życie
za Jezusa Chrystusa, sięga początków chrześci−
jaństwa. Nawet ci, którzy nie byli ochrzczeni, a
męczeńsko przelali za Niego krew (przeszli tak
zwany “chrzest krwi”), byli czczeni jako święci
Kościoła. Dopiero gdy prześladowania zmniej−

szyły swój zasięg, Kościół w procesie beatyfika−
cyjnym i kanonizacyjnym poddaje analizie całe
życie osoby, która ma być oficjalnie uznana za
świętą przez Stolicę Apostolską. Nie sposób
jednak wynieść na ołtarze wszystkich, którzy na

to zasłużyli. Można powie−
dzieć, że błogosławieni i
święci są szczególnymi re−
prezentantami wszystkich
zbawionych. Jest bowiem
cała rzesza osób, które są
w Niebie, a my o tym nie wie−
my. Być może, stojąc nad gro−
bem bliskiej osoby, znajdu−
jemy się nad mogiłą święte−
go lub świętej. 1 listopada
to także ich święto.

Skąd Kościół czerpie na−
uczanie na temat życia
wiecznego?

To nauczanie jest oparte
na słowach samego Jezusa.
Przed odejściem do Ojca
Mesjasz obiecał, że nie zo−
stawi uczniów i cały czas bę−
dzie z nimi. To obcowanie
umacnia naszą wiarę, szcze−
gólną relację, jaka występu−
je między tymi, którzy zakoń−
czyli już ziemskie życie, a

tymi, którzy jeszcze żyją na ziemi. Wierzymy, że
nasze modlitwy, sprawowana Eucharystia, ofia−
rowane odpusty pomagają ich duszom osiągnąć
zbawienie, a jeśli modlimy się za tych, którzy już
są święci, to dzięki nam potrzebne łaski otrzy−
mują ci, którzy najbardziej ich potrzebują. Za nich
właśnie modlimy się szczególnie w Dniu Zadusz−
nym — 2 listopada, i podczas całej oktawy Uro−
czystości Wszystkich Świętych.

Wywiad przeprowadzi³a

Anna JóŸwik.

Listopadowa zapowiedŸ Zmartwychwstania
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ks. Kazimierz Przybycieñ MS
– œwiêcenia kap³añskie 9.05.1987,
œluby zakonne 8.09.1981, parafie i
pos³ugi:

1987 – Trzcianka, katecheta
1988 – KuŸnica Czarnkowska, katecheta, wikariusz
1990 – Rzeszów, katecheta
1994 – Dêbowiec, katecheta
1998 – KuŸnica Czarnkowska, proboszcz
2004 – Kraków, ekonom Wy¿szego Seminarium Duchownego
2007 – Trzcianka, proboszcz, superior; Apostolstwo Rodzi-
ny Saletyñskiej, Grupa Modlitewna Ojca Pio, Rodzina Radia
Maryja, duszpasterstwo Stowarzyszenia Hospicjum Trzcian-
ka, kancelaria

ks. Józef B³a¿ej MS – œwiêce-
nia kap³añskie 20.05.1989, œluby
zakonne 8.09.1983, parafie i po-
s³ugi:
1989 – Dêbowiec, katecheta

1990 – Trzcianka, katecheta
1993 – wyjazd do pracy na Ukrainê – £opatyn, Busko, Ole-
sko, Brody, wikariusz
1995 – £anowice na Ukrainie, wikariusz
2001 – Widze na Bia³orusi, wikariusz
2008 – Busk na Ukrainie, praca duszpasterska
2011 – Trzcianka, praca duszpasterska; neokatechumenat I

br. Stanis³aw Dominiczak
MS – œluby zakonne 29.09.1960,
parafie i pos³ugi:
1965 – Dêbowiec
1967 – Gdañsk Sobieszewo, obs³uga

koœcio³a
1969 – Dêbowiec, kancelaria,
1991 – Kraków, obs³uga kaplicy
1994 – Dêbowiec – klasztor, kancelaria, furta
2003 – Trzcianka, pomoc duszpasterska, koœcielny

br. Marek Pis MS – œluby
zakonne 8.09.1996, parafie i po-
s³ugi:
2001 – Kraków, studia teologiczne dla
œwieckich

2006 – Rzeszów, katecheta
2008 – Kobylanka, katecheta
2009 – Trzcianka, katecheta Gimnazjum nr 2, Grupa Modli-
tewna Ojca Pio

ks. Pawe³ Raczyñski MS –
œwiêcenia kap³añskie 5.06.2004,
œluby zakonne 8.09.2000, parafie i
pos³ugi:

2004 – Rzeszów, katecheta
2008 – Trzcianka, wikariusz, ekonom, katecheta Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych; neokatechumenat II, Oaza Ro-
dzin, Niekursko,

ks. Adam Schielmann MS –
œwiêcenia kap³añskie 5.06.2004,
œluby zakonne 8.09.2000, parafie i
pos³ugi:
2004 – Olsztyn, katecheta, ekonom

2007 – Trzcianka, katecheta Gimnazjum nr 2, prezes Cari-
tas, chór parafialny, Nowa Wieœ

ks. Bartosz Seruga MS –
œwiêcenia kap³añskie 15.05.2010,
œluby zakonne 8.09.2005, parafie i
pos³ugi:
2010 – Trzcianka, katecheta Zespo³u

Szkó³ Katolickich; ministranci, lektorzy, lektorzy starsi, oaza
m³odzie¿owa, duszpasterstwo dzieci

ks. Grzegorz Szczygie³ MS
– œwiêcenia kap³añskie 24.05.2001,
œluby zakonne 8.09.2006 parafie i
pos³ugi:
2001 – Czarna Sêdziszowska, kate-

cheta, wikariusz
2003 – Rzeszów, katecheta, wikariusz
2005 – Dêbowiec, nowicjat
2006 – Kraków, katecheta
2010 – Trzcianka, katecheta Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Odnowa w Duchu Œwiêtym, oaza m³odzie¿owa, duszpaster-
stwo m³odzie¿owe

ks. Stanis³aw Œwietlik MS –
œwiêcenia kap³añskie 15.05.1978,
œluby zakonne 19.10.1972, para-
fie i pos³ugi:
1978 – £êtowe, wikariusz, katecheta

1980 – Rzeszów, katecheta
1980 – Dêbowiec – klasztor, ekonom
1982 – Trzcianka, katecheta, wikariusz
1987 – £apsze Wy¿ne, wikariusz, katecheta
1989 – £apsze Wy¿ne, proboszcz
1995 – Kobylanka, pomoc, duszpasterska, katecheta

2002 – £êtowe, pomoc duszpasterska, katecheta
2006 – Trzcianka, pomoc duszpasterska, kapelan szpitala

ks. Zbigniew Welter MS –
œwiêcenia kap³añskie 11.06.1964,
œluby zakonne 29.09.1959, para-
fie i pos³ugi:
1964 – Dêbowiec – klasztor

1965 – KuŸnica Czarnkowska, katecheta, wikariusz
1967 – Trzcianka, katecheta, wikariusz
1973 – Dêbowiec – parafia, katecheta, wikariusz
1976 – Gdañsk Sobieszewo, wikariusz, katecheta
1978 – Rzeszów, katecheta
1980 – Dêbowiec, proboszcz
1983 – Trzcianka, wikariusz i katecheta
1985 – Trzcianka, superior
1988 – Trzcianka, proboszcz i superior
1991 – Kraków, ekonom Wy¿szego Seminarium Duchownego
1998 – Kraków, emeryt, rekonwalescencja
1999 – Trzcianka, pomoc duszpasterska; Stra¿ Honorowa

ks. Edward WoŸniak MS  –
œwiêcenia kap³añskie 22.09.1962,
œluby zakonne 8.09.1956, parafie i
pos³ugi:
1963 – Trzcianka, wikariusz

1965 – Rzeszów, wikariusz
1966 – Dêbowiec – klasztor
1967 – Resko, wikariusz
1971 – Gdañsk Sobieszewo, katecheta
1973 – Resko, katecheta
1974 – KuŸnica Czarnkowska, katecheta
1976 – Dêbowiec – parafia, katecheta
1980 – Rzeszów, wikariusz, katecheta
1985 – KuŸnica Czarnkowska, proboszcz
1989 – Kraków, dyrektor referatu misyjno-rekolekcyjnego
1992 – Trzcianka, pomoc duszpasterska, misjonarz w gru-
pie misyjno-rekolekcyjnej; Apostolstwo Dobrej Œmierci

ks. Józef Źrebiec MS – œwiêce-
nia kap³añskie 25.06.1965, œluby za-
konne 29.09.1959, parafie i pos³ugi:
1965 – Trzcianka, katecheta
1966 – Gdañsk Sobieszewo, katecheta

1968 – Resko, wikariusz
1971 – KuŸnica Czarnkowska, wikariusz i katecheta
1973 – KuŸnica Czarnkowska, proboszcz
1979 – Rzedzowo, katecheta
1980 – Kraków, ekonom Wy¿szego Seminarium Duchownego
1982 – £êtowe, wikariusz i katecheta
1983 – Dêbowiec – parafia, wikariusz i katecheta
1988 – Trzcianka, kancelaria, ¯ywy Ró¿aniec, III Zakon œw.
Franciszka

Wspólnota zakonna Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bo¿ej z La Salette

– Trzcianka 2011/2012
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1 września po wakacyjnej przerwie rozpoczął się
kolejny rok szkolny i katechetyczny. O godz. 8.00
podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez
ks. Grzegorza Szczygła MS, uczennice, uczniowie
oraz pedagodzy ze szkół podstawowych, gimna−
zjalnych i ponadgimnazjalnych dziękowali Bogu za
szczęśliwe wakacje i prosili o łaski potrzebne na
nowy rok wytężonej, szkolnej pracy. O godz. 10.00
podobnie uroczystą Mszą św. celebrowaną przez
ks. Bartosza Serugę MS, prefekta szkoły, rozpoczął
się rok szkolny i katechetyczny dla trzcianeckiego
Zespołu Szkół Katolickich. Po Mszy św. odbyła się
szkolna ceremonia rozpoczęcia roku katechetycz−
nego, w której wziął udział ks. proboszcz Kazimierz
Przybycień MS.

17 września z naszego kościoła wyruszyła, jak
co roku, Trzcianecka Piesza Pielgrzymka Młodych
na Diecezjalne Spotkanie Młodych w Sanktuarium
w Skrzatuszu. W tym roku młodzi spotkali się pod
hasłem „Człowiek Jezusa”.

19 września w 165. rocznicę Objawienia Matki
Bożej na La Salette w Alpach Francuskich w na−
szej parafii przeżywaliśmy Odpust ku czci Matki
Bożej Saletyńskiej. Główne uroczystości odpusto−
we rozpoczęła Suma o godz. 18.00, którą cele−
brował ks. Henryk Przeździecki MS, proboszcz sa−
letyńskiej parafii w Rzeszowie, wraz z naszym ks.
proboszczem Kazimierzem Przybycieniem MS i
duszpasterzami parafii, a także księżmi gośćmi z
ks. Sławomirem Forcem, dziekanem dekanatu
Trzcianka, na czele. Szczególnie uroczysty charak−
ter liturgii podkreślił udział Chóru Parafialnego „Pa−
sjonata”, a także obecność pocztu sztandarowego
i delegacji Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej oraz
warta honorowa strażaków Ochotniczej Straży Po−
żarnej. Po zakończeniu Sumy Odpustowej z kościo−
ła ulicami miasta wyruszyła procesja z figurą Pła−
czącej Madonny.

20 września z okazji patronalnego święta Zgro−
madzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette spo−
łeczność szkolna Zespołu Szkół Katolickich im św.
s. Faustyny zaprosiła do szkoły saletynów oraz sio−
stry franciszkanki. Uczennice i uczniowie kl. III Kato−
lickiej Szkoły Podstawowej zaprezentowali specjal−
nie przygotowany na tę okazję spektakl o historii

objawienia Matki Bożej na La Salette. Gościom wrę−
czono przygotowane przez uczniów pamiątkowe wi−
zerunki płaczącej Madonny. Saletyni odwdzięczyli się,
wręczając małe niespodzianki – saletyńskie breloczki
i oczywiście łakocie! Spotkanie zakończyło się miłą
rozmową przy kawie i słodyczach.

1 października w naszej parafii obchodziliśmy
jubileusz 50−lecia powstania parafialnej Wspólno−
ty III Zakonu Franciszkanów Świeckich. Podczas
dziękczynnej Eucharystii o godz. 11.00, celebro−
wanej przez ks. dziekana Sławomira Forca oraz o.
Karola Jotkę OFM i ks. Józefa Źrebca MS, człon−
kowie wspólnoty dziękowali Bogu za dotychczaso−
we łaski oraz prosili za wstawiennictwem swego
patrona, św. Franciszka, o błogosławieństwo na
dalsze lata działalności. Po zakończeniu Mszy św.
wszyscy spotkali się w auli Domu Parafialnego.

7 października trzcianecki Zespół Szkół Katolic−
kich im. św. Siostry Faustyny obchodził Dzień Patro−
na. O godz. 16.30 w kościele na uroczystej Eucha−
rystii zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz
rodzice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przed−
stawiciele władz miasta oraz liczni przyjaciele szko−
ły. Uroczystą Mszę św. celebrowali: prefekt szkoły
ks. Bartosz Seruga MS wraz z ks. Pawłem Raczyń−
skim MS, wikariuszem parafii reprezentującym nie−
obecnego proboszcza. Oprawę muzyczną liturgii
nadał szkolny chór pod kierunkiem Bartosza Śliwiń−
skiego. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele
rodziców dokonali zawierzenia św. s. Faustynie
wszystkich członków społeczności Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance. Po Eucharystii uczennice i
uczniowie zaprezentowali część artystyczną, uzupeł−
nioną znajdującą się w bocznej nawie kościoła wy−
stawą prac plastycznych poświęconych św. s. Fau−
stynie, będącą efektem konkursu przeprowadzone−
go w klasach 0–III szkoły podstawowej.

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodo−
wej trzcianeccy pracownicy oświaty uczestniczyli o
godz. 18.00 w okolicznościowej Mszy św. Po jej
zakończeniu dyrektorzy szkół, czynni i emerytowa−
ni nauczyciele, katecheci oraz inni pracownicy
oświaty spotkali się w auli Domu Parafialnego.
Przy kawie i słodyczach rozmawiano o blaskach
i cieniach pracy pedagoga, wymieniano poglądy.
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Uczestnicy XXIX Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê

Odpust saletyñski

16 października, obchodziliśmy 33. rocznicę
wyboru na Stolicę Piotrową, naszego rodaka,
papieża Jana Pawła II. W naszej parafii oficjal−
ne uroczystości rozpoczęły się w kościele o
godz. 12.00 specjalnie przygotowanym mon−
tażem słowno−muzycznym poświęconym bł. Ja−

nowi Pawłowi II. O godz. 12.30 rozpoczęła się
uroczysta Suma Rocznicowa. Po Mszy św. wszy−
scy udali się procesyjnie pod pomnik Papieża,
aby złożyć kwiaty i odmówić wspólnie modlitwę
różańcową.

Piotr Syrotiak

Rozpoczêcie roku szkolnego
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Saletyni w szkole

Franciszkañski jubileusz
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Dzieñ patrona

Zespo³u Szkó³

Katolickich
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Apostolstwo Dobrej Œmierci
Wywiad z zelatork¹ Apo-

stolstwa Dobrej Œmierci

Zofi¹ Rochowsk¹.

Apostolstwo Dobrej Śmier−
ci. Co to za grupa, która we
współczesnych czasach u wie−
lu wywołuje lęk? Dzisiejszy
świat promuje młodość, zdro−

wie, kreatywność, asertywność, sukces.
Zofia Rochowska: Cokolwiek by się propono−

wało, to i tak człowiek nie ucieknie od prawdy.
Otóż ludzkie życie ma swój koniec. Moja grupa
skupia się nie tylko na stanach ter−
minalnych, ostatnich dniach trwania
śmiertelnej choroby. Jesteśmy z
modlitwą po zejściu chorego, jak i z
rodziną w żałobie. Zasadniczym ce−
lem jest przygotowanie do dobrej
śmierci przez wartościowe życie, mi−
łość do drugiego człowieka. To sta−
nowi ukierunkowanie na cel ostatecz−
ny, na niebo. ADŚ jest echem po−
wszechnej nauki Kościoła. Dobra
śmierć to taka, która przychodzi, gdy
jesteśmy bez grzechu ciężkiego. „Do−
brze żyć to wiele, dobrze umrzeć to
wszystko” głosi motto Apostolstwa.

Jak to się zadziało, że ADŚ istnieje w Trzciance?
Z. R.: Wcześniej mieszkałam w Poznaniu. Tam

należałam do ADŚ−u. Przed 11 laty z mężem wy−
prowadziliśmy się do Trzcianki dla ciszy i spokoju,
jakie mają w sobie miasteczka. We wrześniu 2005
r. uczestniczyłam w rekolekcjach zamkniętych w
Górce Klasztornej. Tam z modlitwy i przemyślenia
zrodziła się potrzeba, by w mojej parafii założyć
taką grupę. Wówczas proboszczem był ks. Zbi−
gniew Wal MS, który życzliwie przyjął ww. propozy−
cję i ją pobłogosławił.

Kiedy konkretnie powstała grupa?
Z. R.: 14 października 2005 r. dyrektor ADŚ

ks. Antoni Żebrowski MSF podpisuje w Górce

Klasztornej świadectwa zelatora dla mnie i Alicji
Piwońskiej, tym samym ta data staje się dniem
zaistnienia Apostolstwa Dobrej Śmierci w parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

Jak i skąd ludzie dowiedzieli się, że takie Apo−
stolstwo istnieje?

Z. R.: Ks. Zbigniew Wal MS jeszcze w paździer−
niku 2005 r. zaprosił misjonarzy Świętej Rodziny
do Trzcianki: założyciela Apostolstwa w Polsce ks.
Piotra Żelichowskiego MSF oraz dyrektora ADŚ ks.
Antoniego Żebrowskiego MSF. To oni przez dwa
dni celebrują Msze Święte i głoszą homilie, pod−

czas których mówią o celach i zada−
niach wspólnoty. Owocem tej wizyty
jest fakt, że 13 wolontariuszy ho−
spicjum i 10 wiernych wstępuje do
ADŚ.

Jest was w grupie dużo, bo 237
osób. Kto tą wspólnotą duchowo
się opiekuje?

Z. R.: W grudniu 2005 r. opie−
kunem zostaje wymodlony przez nas
ks. Edward Woźniak MS.

Jaka jest rozpiętość wiekowa
członków? Czy członkami są tylko
trzcianeccy parafianie?

Z. R.: Najstarsza członkini liczy sobie 98 lat, a
najmłodszym jest 5−latek, nad którym opiekę du−
chową sprawuje dziadek. Pięciu członków to uczen−
nice szkoły katolickiej. Naszymi członkami są pa−
rafianie. Przynależą do nas też osoby z Rzeszowa,
Poznania, Wrocławia i Wilna.

Gdzie się spotykacie? Dlaczego tak często wi−
dać was w kaplicy szpitalnej?

Z. R.: W dniu 1 października 2006 r. przejmuję
bezinteresownie opiekę nad kaplicą szpitalną.
Wykonuję wszelkie prace z utrzymaniem czystości
i wystroju tego miejsca, z praniem i prasowaniem
bielizny kościelnej włącznie. Zwracam się z prośbą,
by 13−osobowa grupa modlitewna, która powsta−
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ła 26 czerwca 2007 r. z członków ADŚ, mogła
mieć nabożeństwa w kaplicy. Spotykam się z
ogromną życzliwością dyrekcji i pracowników szpi−
tala. I tak trwamy do tej pory.

Kiedy się modlicie i kto w modlitwie  uczestni−
czy? Kogo obejmujecie wsparciem modlitewnym?

Z. R.: Modlimy się we wtorki i czwartki. W mo−
dlitwach uczestniczy nasza wspólnota i chorzy ze
szpitala. Bywa bardzo często, że jest nas ponad
20 osób. Modlitwą obejmujemy dosłownie wszyst−
kich; tych, którzy tej modlitwy potrzebują czy o nią
proszą. Błagamy  o  nawrócenie grzeszników. Ota−
czamy modlitwą księży egzorcystów i zniewolonych.

Czy Apostolstwo jest otwarte i podejmuje
współpracę?

Z. R.: Ależ tak. Współpracujemy z Zespołem
Szkół Katolickich organizującym spotkania integra−
cyjne dla dzieci. Współpracujemy z dr Elżbietą Stę−
pień, która jako członek ADŚ służy zawsze fachową
pomocą i radą. Współdziałamy ze Stowarzyszeniem
Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja” — dr Anną Kro−
gulską, zapraszając tę misjonarkę na głoszenie
nauk związanych z Całunem Turyńskim i ze wzglę−
du na niesienie pomocy naszym chorym. Działamy
także z pustelnikiem, a jednocześnie przewodnikiem
po Ziemi Świętej bratem Bogumiłem Marianem
Adamczykiem, z ks. dr. Bogusławem Jaworskim
MSF — otrzymywaliśmy od niego pełne nauk płyty.
Współpracujemy z ks. kanonikiem Władysławem
Deryngiem, autorem książek, i wielu innymi osoba−
mi. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły.

Co jeszcze organizuje Apostolstwo Dobrej
Śmierci?

Z. R.: W Światowy Dzień Chorych zapraszamy
wszystkich cierpiących na Mszę Świętą, którą swym
śpiewem upiększa Chór Pasjonata. Zapewniamy
transport i opiekę chorym. Na każde święta przy−
gotowujemy życzenia, które kapłani przy okazji wi−
zyty domowej wręczają chorym.

Skąd wiecie, kto w Trzciance czy okolicy jest
chory bądź potrzebujący?

Z. R.: Rodziny w biurze parafialnym zgłaszają
chorych, w związku z czym mamy dostęp do ich
adresów. Bardzo dużo pomaga nam w tym wzglę−

dzie dr Elżbieta Stępień, która mnie zawozi do cho−
rych. Ostatnio współpracujemy z ks. Pawłem Ra−
czyńskim MS, i to bardzo owocnie.

Grupa para się nie tylko aspektem duchowym,
ale i materialnym. Nawiązała współpracę z dwo−
ma parafiami niemieckimi.

Z. R.: Tak, otrzymaliśmy dotychczas cztery trans−
porty darów, takich jak: odzież, pieluchy, pościel,
podkłady, materace, wózki inwalidzkie, balkoniki,
kule, łóżka, podnośnik do kąpieli chorych, sparali−
żowanych itp. Obdarowaliśmy za każdym razem
ponad 60 rodzin.

Gdzie składacie dary?
Z. R.: To jest nasza największa bolączka, bo nie

mamy pomieszczenia, które jest nam tak potrzebne.

Czy w planach jest jakaś kolejna współpraca?
Z. R.: Tak, oczywiście. Ww. parafie zbierają cią−

gle dary, które zostaną przewiezione do nas na wio−
snę. Planujemy sesję filmową nagraną jako relację
brata Bogumiła z Ziemi Świętej. Składać się ona
będzie z dziewięciu trzy− i dwugodzinnych obrazów.

Wiem, że po mieszkaniach chorych peregrynu−
je obraz „Pieta”. Skąd taki pomysł?

Z. R.: Jest to wynik mojego wieloletniego kon−
taktu i posługi chorym, znajomości potrzeby du−
chowej cierpiących. Obraz „Pieta” peregrynuje od
1 maja do końca września każdego roku. W po−
niedziałek witamy święty wizerunek modlitwą, w
środę odbędzie się Msza Święta, w piątek Droga
Krzyżowa, a w następny poniedziałek nastąpi mo−
dlitewne pożegnanie obrazu i przeniesienie do
domu następnego chorego.

Z zelatork¹ Zofi¹ Rochowsk¹ rozmawia³y

El¿bieta Panert-Mumot i Aleksandra Mleczek.
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Festyn

W Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju czyta−
my: „(…) Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, (…)
ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia (…)” (por. Rdz 2, 4–7).
Wierzymy, że Bóg stworzył świat i człowieka z
nieśmiertelną duszą, a życie ziemskie jest tylko
pierwszym etapem ludzkiego istnienia. Pewne−
go dnia po prostu umrzemy. Pamiętajmy, że
wobec faktu śmierci wszyscy jesteśmy równi.
Nikt z nas nie jest wolny od lęku i wolimy o tym
nie myśleć. A przecież śmierć to tylko brama,
przez którą musimy przejść do innego  świata.

Listopadowe święta skłaniają do rozmyślań.
1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych. To właśnie życie świętych jest dla nas
drogowskazem przypominającym, jak żyć, aby
każda chwila zbliżała nas do Boga. Wielu z nas
ma swojego ulubionego świętego: np. św. Rita
od spraw trudnych i beznadziejnych, ale zna się
też na samochodach, komputerach i nawet na
telefonach komórkowych — zawsze pomaga, kie−
dy opowiem jej o swoim problemie; św. Antoni
od rzeczy zagubionych; św. Franciszek i wielu in−
nych. 1 listopada to imieniny wszystkich świę−
tych, dziękujmy im za obecność w naszym życiu.

2 listopada obchodzimy wspomnienie wszyst−
kich wiernych zmarłych — Dzień Zaduszny. Zgod−
nie z nauką Jezusa, jeżeli nie zdążymy w obec−
nym życiu odpokutować za swoje grzechy, po
przejściu „przez bramę” aniołowie zaprowadzą
nas do miejsca pokuty — czyśćca, gdzie będzie−
my tak długo, aż modlitwy bliskich uwolnią nas
od cierpienia. Sami sobie już nie będziemy mo−
gli pomóc, będziemy tylko tęsknić do Boga i cze−
kać na pomoc innych.

Szczególną formą modlitwy za zmarłych są
wypominki. Odczytywanie imion naszych zmar−
łych przypomina nam, że oni nadal żyją, chociaż

inaczej niż my. Módlmy się więc, dopóki żyjemy,
za wszystkie dusze czyśćcowe, które wyprzedzi−
ły nas w drodze do wieczności.

Zmarłych zawsze otaczano szacunkiem i wiel−
kim poważaniem. Świadczą o tym piramidy —
grobowce budowane przez Egipcjan, ogrody za−
kładane przez Chińczyków wokół miejsc pochów−
ku, posągi stawiane na mogiłach. Znane wszyst−
kim są cmentarze: na Powązkach w Warszawie,
Pęksowy Brzyzek w Zakopanem, Orląt Lwow−
skich czy na Rossie w Wilnie. Wiele z nich to
dziś zabytki kultury chrześcijańskiej podziwiane
i pielęgnowane. Lecz są też inne, zdewastowa−
ne i zapomniane. „Nasi Przodkowie na Kresach
zostali, czy ktoś im chociaż lampkę zapali?”

W kościele św. Jana Chrzciciela w Trzciance
umieszczono trzy pamiątkowe tablice: „W hoł−
dzie umęczonym, pomordowanym w łagrach
sowieckich, obozach niemieckich i katowniach
Służby Bezpieczeństwa PRL”; „Pamięci żołnierzy
Września 1939 r., którzy oddali swe życie w
obronie Ojczyzny” oraz „Pamięci Rodaków po−
mordowanych, zmarłych  z głodu i wycieńczenia
zesłanych na Syberię w latach 1940–1956”.

Na jednej z tablic czytamy inskrypcję Adama
Mickiewicza (Księgi narodu polskiego i pielgrzym−
stwa polskiego): „Jeśli my zapomnimy o nich,
to niech Bóg zapomni o nas”. Potraktujmy te
słowa jako zobowiązanie, bo przecież kiedyś „po
tamtej stronie” my też będziemy czekać, aż ktoś
z żyjących powie: „Wieczne odpoczywanie racz
im dać, Panie!”

Jadwiga Witkowska

„Jeœli my zapomnimy

o nich, to niech Bóg

zapomni o nas”
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Poznajmy
siostry

Od wrzeœnia we wspólnocie domowej

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Rodziny Maryi, pos³uguj¹cego w naszej

parafii, znalaz³y siê dwie siostry:

s. Beata Czop i s. Alicja ¯yŸniewska.

Rozmowê z zakonnicami prowadzi Piotr

Starosta.

– Czy mogłyby się siostry przedstawić?
s. Beata: Urodziłam się i wychowałam w Le−

gnicy; podstawówka, szkoła muzyczna (w kla−
sie klarnetu). Po maturze wstąpiłam do zakonu
i ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczeciń−
skim – Wydział Teologiczny w Koszalinie.

s. Alicja: Pochodzę z Trzcianki. Tu się urodzi−
łam, skończyłam szkołę podstawową. Dalsza
edukacja odbywała się poza Trzcianką.

– Jaki wpływ na to, kim dzisiaj są siostry,
miało życie rodzinne?

s. Beata: Pochodzę z rodziny katolickiej, z tra−
dycjami, a nie przyzwyczajeniami! Szczególnym
wzorem wiary i życia była i jest dla mnie mama.
Wspólne wzrastanie z rodzeństwem kształtowa−
ło właściwe postawy związane z codziennym
życiem. Poprzez formację oazową oraz grę w ze−
spole parafialnym świadomie pogłębiałam swoją
relację z Bogiem i ludźmi.

s. Alicja: Mam dziewięcioro rodzeństwa, w
tym brata kapłana. Życie rodzinne, wychowanie,
miało ogromny wpływ na moją przyszłość. Od
dzieciństwa brałam aktywny udział w życiu para−
fii. Miałam kontakt z siostrami rodziny Maryi i to
zdecydowało o wyborze zgromadzenia.

– Kiedy siostry się dowiedziały o tym, że będą
skierowane właśnie do Trzcianki? A może to
nie było pierwsze spotkanie z Trzcianką?

s. Beata: O skierowaniu do
pracy w Trzciance dowiedziałam
się 10 czerwca 2011 r. Szcze−
gólnie trudno odchodzić z miej−
sca, gdzie współpraca się ukła−
da, i po prostu żal odchodzić.
Zmiana więc była trudna.

Dwa lata temu byłam w
Trzciance na kolonii letniej w Katolickiej Szkole
Podstawowej. Kolonie były udane, bo okolica
piękna, ciepła i w jeziorze znajduje się czysta
woda, jest też dużo drobnych sklepów, które dla
dzieci zawsze są atrakcją. Stąd było do czego
wracać we wspomnieniach.

s. Alicja: O tym, że będę skierowana do pra−
cy w Trzciance jako katechetka, dowiedziałam
się od władzy zakonnej w czerwcu. Skoro jestem
stąd, to wszystko jest mi znajome i bliskie –
padł argument. Każdy powrót do Trzcianki wiąże
się z moim kolejnym zadziwieniem, ponieważ mia−
sto pięknieje.

– Jakie są pierwsze wrażenia po minionym
okresie pracy w Trzciance?

s. Beata: Inaczej czułam się tu jako turystka,
inaczej teraz, gdy tworzę społeczność trzcia−
necką. Choć jest to etap powolny, to zaczynam
żyć rytmem, troskami i radościami tego miasta.
Praca w szkole pozwala na poznanie i dzieci i
rodziców. Głównie to doświadczenie pokazuje,
komu i jak się żyje w Trzciance.

s. Alicja: Obecnie pracuję jako katechetka w
Szkole Podstawowej nr 3 i w Gminnym Przed−
szkolu nr 4 przy ul. Broniewskiego. Swoją po−
sługą obejmuję dzieci z klas od 0 do 4. Dzieci
są wspaniałe i bardzo chętne do pracy na lek−
cjach i poza nimi.

– Czego siostrom życzyć w dalszej pracy?
s. Beata: Świadomych i otwartych serc na

działanie Jezusa!!!
s. Alicja: W dalszej pracy można życzyć do−

brego zdrowia, cierpliwości, światła Ducha Świę−
tego oraz nieustannej opieki Maryi z La Salette.

– Dziękuję siostrom za poświęcenie czasu
i życzę potrzebnych łask.

s. Beatas. Alicja
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Saletyñska pos³uga na Ukrainie

Światło z La Salette

Z ks. Józefem B³a¿ejem MS

rozmawia El¿bieta Panert-Mumot
żym Narodzeniem. Widok zrujnowanych kościołów
dawał mi obraz tego, czym był komunizm.

Czy obowiązki duszpasterskie były takie same
jak w Polsce?

ks. J. B.: O nie. Przyjechałem na ugór, wspie−
rać ks. Juliusza Musiała MS. W tym miejscu nie
było dzieci w takiej ilości, co w Polsce. Język sta−
nowił jeszcze barierę. Zaprzyjaźnionych kilkoro dzie−
ci z rodzin ukraińskich przynosiło nadzieję, że Ko−
ściół odżyje. Wspólnoty w Kościołach w Łopaty−
nie, Brodach i Olesku liczyły od 20 do 40 osób.
Większość czasu poświęcaliśmy na remont kościo−
ła w Łopatynie i Busku. Po roku zamieszkaliśmy
na stancji w Busku. Tutaj mogłem spotykać się z
około 20 dziećmi w zakrystii. Uczyłem ich polskich
piosenek religijnych przetłumaczonych na język
ukraiński. Gitara odgrywała wielką rolę w tym zbie−
raniu dzieci.

Jak długo Ksiądz tam pracował?
ks. J. B.: Minęło półtora roku i ksiądz prowin−

cjał przeniósł mnie do Łanowic koło Sambora. Tam
wspierałem ks. Jana Ożoga MS. Opiekowaliśmy
się parafią w Łanowicach, Biskowicach i Wojuty−
czach. Dwa razy w tygodniu jeździłem do Kościo−
łów dojazdowych w Wojutyczach i Biskowicach.
Przed mszą św. odbywała się katecheza. Dzieci
podzielone były na dwie grupy: starszą i młodszą,
po około 20 dzieci. Pochodziły one z rodzin wyzna−
niowo mieszanych. Łanowice były jednolite wyzna−
niowo, bo mieszkali tam sami rzymokatolicy, a w
innych miejscowościach były cerkwie greckokato−

Cud to czy przeznaczenie, że Ksiądz w swoim
22−letnim kapłaństwie pracował 18 lat jako mi−
sjonarz za żelazną kurtyną?

ks. J. B.: Jako saletyni jesteśmy powołani do
posługiwania w parafiach zaniedbanych duchowo.
Tego ubóstwa duchowego za żelazną kurtyną było
dużo. Przychodziła myśl, żeby wrócić do Polski wcze−
śniej, lecz nie było decyzji księdza prowincjała o
zakończeniu mojej pracy na Ukrainie. Na misje
wyjechałem z Trzcianki w 1993 r. i do niej wróci−
łem w 2011 r.

Jak Ksiądz się do tej pracy przygotowywał?
ks. J. B.: Ksiądz prowincjał wysłał mnie na dwu−

miesięczny kurs języka ukraińskiego do Świętej
Katarzyny, miejscowości  znajdującej się koło Kielc,
do ośrodka misyjnego księży pallotynów. Obejmo−
wał on zaznajomienie się z kulturą, geografią, tra−
dycją i zwyczajami ukraińskimi.

Dokąd Ksiądz pojechał?
ks. J. B.: Na Ukrainę wjeżdżaliśmy na przejściu

granicznym Medyka−Szeginie. Serce bardzo mi biło,
bo dla Polaka przekroczenie żelaznej kurtyny było
czymś jak do tej pory niedostępnym. Była już późna
noc. Uwagę moją zwróciły przydrożne słupy telefo−
niczne, elektryczne, które stały pochylone w różnych
kierunkach. Przyjechaliśmy do Łopatyna oddalone−
go 180 km od granicy. Było to kilka dni przed Bo−
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lickie, prawosławne i kościoły katolickie. W parafii
w Łanowicach było około 700 wiernych. Ksiądz
proboszcz często wyjeżdżał na rekolekcje do Pol−
ski i cała troska o kościoły spadała na mnie. Po−
znałem, że jestem tamtym ludziom potrzebny tym
bardziej, że do tej pory nie mieli na miejscu księ−
dza. Przed naszym przyjazdem parafianie sami
wybudowali kościół pod opieką tamtejszego księ−
dza. Na katechezę w Łanowicach chodziło 100%
dzieci i młodzieży, czyli około 170 osób. Kateche−
za odbywała się w kościele albo w zakrystii. Wszy−
scy mieszkańcy mówili po polsku, a więc liturgia i
nauczanie religii odbywały się w tym samym języ−
ku. Dzisiaj w tej parafii jest sanktuarium Matki
Bożej Saletyńskiej, a w domu parafialnym, wybu−
dowanym naszym staraniem, są organizowane co
roku czuwania saletyńskie młodzieży z Ukrainy.

Co było dalej?
ks. J. B.: Mój pobyt na Ukrainie przerwała kolej−

na misja, tym razem wyjechałem na Białoruś. Było
to w latach 2001–2008. Po tym czasie wróciłem
z Białorusi do Buska na Ukrainę,. Zastałem para−
fię w Busku odremontowaną i tętniącą życiem. Liczy
ona obecnie 350 osób. Na katechezę chodzi oko−
ło 25 dzieci, działają duszpasterstwo młodzieży i
rodzin, ministranci i róże różańcowe. Ludzie własną
decyzją postanowili być w parafii i przyczyniać się
do jej rozkwitu.

Co do takiej decyzji skłoniło nowych parafian?
ks. J. B.: Mnie też to interesowało. Z rozmowy

z nimi wynikało, że przyciąga ich do Kościoła ja−
sność liturgii, jej porządek, zawsze określony w
czasie. Liturgia trwa krócej w porównaniu z nabo−
żeństwami prawosławnymi, są ławki, można
usiąść, przez to jest wygodniej. W cerkwi tylko się

stoi, często ponad dwie godziny. Mieszkańcy Bu−
ska to przesiedleńcy z Polski, przybyli tu po drugiej
wojnie światowej, są sympatykami Kościoła. W
liturgii odgrywa ważną rolę schola i akompania−
ment, nie tylko gra organów, ale i dźwięki gitary i
bębnów. W cerkwi śpiewa się bez podkładu mu−
zycznego.

Jak układała się współpraca z miejscowymi
ludźmi i obecną władzą? Wiemy, że rzymokatoli−
cy są tam mniejszością.

ks. J. B.: Nastąpiła radykalna zmiana w ciągu
tych 18 lat. Kiedy zaczynałem misję na Ukrainie,
był tam obecny mocny nacjonalizm religijny. Ko−
ścioły były przemianowywane na cerkwie. Tak było
w Brodach i Olesku. Bardzo to przeżywałem z tam−
tymi ludźmi. Można to było odczuć jako poniże−
nie, ponieważ mszę św. trzeba było odprawiać
na chodniku przed kościołem, który przekazano
grekokatolikom. Dzisiaj w Brodach jest nowy
kościół dzięki determinacji naszej i parafian. Te−
raz jest współpraca duszpasterska z księżmi grec−
kokatolickimi. Organizujemy z nimi co roku eku−
meniczną drogę krzyżową, w której bierze udział
około 500 osób, 12 księży, w tym dwóch rzym−
sko−katolickich. Odwiedzamy się wzajemnie na
Boże Narodzenie, biorąc udział w liturgii cerkiew−
nej, a oni uczestniczą w naszej. Prawosławni nie
chcą utrzymywać z nami kontaktów. Obecnie lo−
kalna władza świecka sprzyja Kościołowi, choć
można zauważyć nacjonalizm narodowy.

Pozostaje jeszcze drugi rozdział misyjnej pracy
Księdza na Białorusi, ale ten temat podejmiemy
w jednym z późniejszych numerów „Światła z La
Salette”. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
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Prostota

Mi³osierdzia

Bo¿ego

Zespół Szkół Katolickich
w Trzciance ma wyjątkowe−
go patrona – św. siostrę
Faustynę Kowalską (1905–
1938). Ta mistyczka, styg−
matyczka i wizjonerka jest
jedną z najbardziej znanych
współczesnych Polek na
świecie. Kojarzymy ją przede
wszystkim jako głosicielkę
kultu Miłosierdzia Bożego i
autorkę Dzienniczka, w któ−
rym zakonnica ze Zgromadze−
nia Sióstr Matki Bożej Miło−
sierdzia opisała swoje nad−
zwyczajne przeżycia.

Dyrektor szkoły Bożena
Wargin zaprosiła wszystkich
przedstawicieli społeczności Zespołu Szkół Ka−
tolickich na mszę świętą, okolicznościowy mon−
taż słowno−muzyczny i integracyjną agapę. 7
października 2011 r. uczniowie, rodzice, pra−
cownicy szkoły i przyjaciele placówki licznie zgro−
madzili się w kościele pw. św. Jana Chrzcicie−
la. Podczas nabożeństwa prefekt ks. Bartosz
Seruga MS akcentował konieczność refleksji
nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego – najwięk−
szego przymiotu Boga, obok świętości i spra−
wiedliwości – odczytywaną w kontekście pro−
stoty wszystkich osób zaangażowanych w mi−
styczną więź z Jezusem Chrystusem. Dobrze
więc się dzieje, kiedy skromność i szczerość
działania towarzyszy człowiekowi chcącemu się
uświęcać. Pamiętajmy, iż Bóg, kierując się al−
fabetem Miłości, wybrał właśnie nieskompliko−
waną, łatwą do zrozumienia i wykonania kon−
cepcję doskonalenia się człowieka. Skoro sam
Stwórca jawi się ludziom w prostolinijności wła−
snego Serca, to tym samym zaprasza do ana−

logicznego, dobrowolnego i
wyzwalającego zachowania
człowieka, mającego prze−
cież naśladować Boga.

Msza święta zakończyła
się aktem zawierzenia św.
siostrze Faustynie wszystkich
członków społeczności Ze−
społu Szkół Katolickich. Po
Eucharystii wybrani ucznio−
wie zaprezentowali część ar−
tystyczną. W trakcie wystę−
pu przywoływano fakty z życia
patronki i najważniejsze kwe−
stie wynikające z jej wizyjne−
go kontaktu ze Zmartwych−
wstałym Jezusem. Pełnym
otuchy jest przesłanie mó−
wiące o tym, że każdy może
mieć miłosierne ręce, nogi,
usta i uszy. Innymi słowy –
dobroć i miłość są osiągal−
ne dla wszystkich. Z założe−
nia Bóg nie zna reglamenta−
cji, dystrybucja Miłości odby−
wa się bez ograniczeń. Prze−

szkodą w jej przyjęciu może być jedynie ludzka
słabość, ograniczoność. Lecz i na to jest reme−
dium, bowiem w Dzienniczku mamy takie oto
słowa Mesjasza: „niech się nie lęka zbliżyć do
mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jako
szkarłat”. Nie zapominajmy, Miłosierdzie stano−
wi potężne narzędzie Boga dające nadzieję ca−
łej ludzkości.

Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Bur−
mistrza Trzcianki Piotr Birula i Przewodniczący
Rady Miejskiej Włodzimierz Ignasiński. W imie−
niu proboszcza ks. Kazimierza Przybycienia MS,
organu prowadzącego szkołę, ciepłe słowa do
zebranych skierował ks. Paweł Raczyński MS.

Po występie uczniowskim każdy z przybyłych
mógł spotkać się w oratorium domu parafial−
nego. Miała tam miejsce agapa. I młodsi, i star−
si kosztowali przepyszne ciasta i owoce oraz
uczestniczyli w serdecznych rozmowach.

Krzysztof Felsmann
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Ministranci na szlaku wycieczkowym

Ministranci stoj¹ blisko o³tarza, a swoj¹

postaw¹ i s³u¿b¹ daj¹ œwiadectwo wiary,

do której przyznaj¹ siê przed ludŸmi.

Stało się już tradycją, że przynajmniej raz do
roku grupa „starszych ministrantów” wybiera się
na wspólną wycieczkę, połączoną z mszą świętą
sprawowaną przez księdza opiekuna w jednym
ze zwiedzanych miejsc. Tegoroczna wyprawa, zre−
alizowana na końcu okresu wakacyjnego, doty−
czyła wyjazdu do Wałcza i Tuczna. Naszymi opie−
kunami byli ks. Zbigniew Welter MS oraz ks. Bar−
tosz Seruga MS.

Wczesnym rankiem wsiedliśmy do samocho−
dów i wyruszyliśmy w kierunku Wałcza, mijając
po drodze Niekursko z kościołem filialnym na−
szej parafii. W samym Wałczu minęliśmy cerkiew
greckokatolicką i swoje kroki skierowaliśmy na
cmentarz żołnierzy radzieckich i polskich poległych
w II wojnie światowej. Zobaczyliśmy też Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich wraz z wiszącym mo−
stem nad taflą jeziora, na którym nie omieszka−
liśmy się „pobujać”. Najbardziej niezwykłą część
naszej podróży stanowił pobyt w miejscu umoc−
nień Wału Pomorskiego w okolicach Tuczna.
Wejście do podziemi na głębokość 10 m robi
wrażenie. Przewodnik, który nam towarzyszył,
swoim opowiadaniem ożywił to puste dziś miej−
sce, zupełnie inaczej wyglądające niż kilkadzie−
siąt lat temu. Z dawnego wyposażenia nie pozo−
stało praktycznie śladu. Jedynie rysunki i zdjęcia
pozwoliły wyobrazić sobie, jak mogło dawniej
wyglądać życie tutejszej załogi niemieckiej.

Przy zamku Wedel−Tuczyńskich w Tucznie mie−
liśmy dłuższą przerwę i mogliśmy nie tylko się
posilić, ale również obejrzeć tę okazałą budowlę
w środku i na zewnątrz. Msza święta odprawio−
na w pobliskim XVII−wiecznym kościele parafial−
nym pozwoliła nam poczuć, jak wielu ludzi mo−
dliło się w jego wnętrzu przez okres kilkaset lat.

Jednodniowa wyprawa pozwoliła nam odpo−
cząć od codziennych trudów, ale też była okazją
do wspólnego spędzenia czasu w naszej grupie
ministranckiej. Przez całą drogę mogliśmy pa−
trzeć na wspaniałość otaczającej nas przyrody.
Łączna modlitwa i wypoczynek pomagają nam
bowiem wielbić Boga i dziękować Mu za piękno
stworzonego świata.

Piotr Starosta
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W obecnym świecie
panuje pogląd, że mło−
dzież jest leniwa, wygod−
nicka oraz bez ambicji.
Słyszy się także, iż omija
przysłowiowym szerokim
łukiem kościół i wszystkie
sprawy z nim związane.
Nic bardziej mylnego!
Trzcianeccy młodzi po raz

kolejny złamali ten stereotyp. Siedemnastego
września o piątej (!) rano grupa 250 osób wyru−
szyła spod kościoła parafialnego pw. św. Jana
Chrzciciela do Skrzatusza na Diecezjalne Spo−
tkania Młodych.

Trzeba mieć dużo silnej woli i samozaparcia, by
wyruszyć pieszo w tę blisko trzydziestokilometrową
trasę… ale czego się nie robi, by być „człowiekiem
Jezusa” – zgodnie z tegorocznym hasłem.

Ktoś zapyta „czy warto?”; „przecież można nim
być, nie biorąc udziału w takich akcjach”.

Ja odpowiadam – warto! Spotkanie z blisko 3
tys. ludzi, którzy czują podobnie, niesamowite uczu−
cie wspólnoty, eucharystia, koncerty (w tym roku
grali: Gospel Rain i i Wiola Brzezińska), śpiew, ta−
niec i słowo kierowane do nas przez księdza bisku−
pa Edwarda Dajczaka warte są takiego wysiłku.

Ordynariusz naszej diecezji mówił z wielkim
ciepłem w głosie, pokazał, że pokłada w nas —
młodych, ogromną nadzieję. Duszpasterz akcen−
tował niezmierzoną miłość Chrystusa do każde−
go człowieka i podkreślał, iż najwspanialszą
drogą do szczęścia jest bycie Jego człowiekiem.
Mówił do nas jak troskliwy tato do swoich uko−
chanych dzieci.

Każdy z tkwiącą zadrą w sercu, kto nie mógł w
pełni powiedzieć „jestem!”, miał możliwość wyspo−
wiadania się u jednego z kilkudziesięciu księży.

Wielu z nas wracało przemienionych oraz bar−
dzo poruszonych. Wierzę, że doświadczenie ze
Skrzatusza nie będzie jedynie chwilową ekscytacją,
tylko początkiem wspaniałej drogi, którą może prze−
mierzać każdy z nas jako „człowiek Jezusa”.

Aleksandra Juckiewicz

„Cz³owiek Jezusa”
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El¿bieta Panert-Mumot

Adwent
w adwentowym pytaniu
utkanym z fioletowych myśli
coraz więcej rozważań tęsknoty
a odpowiedź biegnie szalona
na skróty
bez skrupułów przechytrza
zmienia światło wiedzy
nietrwałej przestrzeni
jest taka mała i czysta
jak Kartezjusza stwierdzenie
wątpię

więc Bóg istnieje
skonstatowane
w prawdzie dysproporcji
między Stwórcą a stworzeniem
zbłąkani w obiektywnym
subiektywizmie
wspinamy się nieporadnie
na wyżyny intelektu
zamiast uczyć się czekać
na noc betlejemską
by z ufnością wyszeptać
własne fiat


