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W dniach 18–20 kwietnia przeżywaliśmy świątecz−
ny Wielki Tydzień, podczas którego celebrowaliśmy
Pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Mękę i Śmierć Zbawi−
ciela, by w Niedzielę Zmartwychwstania ogłosić świa−
tu Radość Paschalną.
26 kwietnia o godz. 19.00 w naszym kościele odbył
się koncert w wykonaniu artystki z Krakowa — Anny
Szałapak, dedykowany Janowi Pawłowi II w przeddzień
Jego kanonizacji.
27 kwietnia w Święto Miłosierdzia Bożego, w dniu
kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, w na−
szym kościele o godz. 12.30 ks. proboszcz Wawrzy−
niec Skraba MS celebrował uroczystą Mszę św. dzięk−
czynną za dar świętości naszego Wielkiego Rodaka.
4 maja w III Niedzielę Wielkanocy podczas mszy
św. o godz. 11.00 uczniowie klasy II Szkoły Podstawo−
wej nr 3 w Trzciance przystąpili do Pierwszej Komunii
Świętej. Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skra−
ba MS, proboszcz naszej parafii.
10 maja przedstawiciele Wspólnoty Żywego Różań−
ca naszej parafii uczestniczyli w II Diecezjalnej Piel−
grzymce Żywego Różańca do Pani Skrzatuskiej. Piel−
grzymka odbywała się pod hasłem „Różaniec w rękach
św. Jana Pawła II”.
11 maja w IV Niedzielę Wielkanocy — Dobrego
Pasterza, podczas mszy św. o godz. 9.00 uczniowie
klasy II szkoły podstawowej Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance przystąpili do
Pierwszej Komunii Świętej. Natomiast podczas mszy
św. o godz. 11.00 po raz pierwszy sakrament Komunii
Świętej przyjęli uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej
nr 2. Jedną i drugą Eucharystię celebrował ks. Waw−
rzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.
18 maja w V Niedzielę Wielkanocy podczas Mszy
św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie klasy III szkół
podstawowych przeżywali swoją Rocznicę Pierwszej
Komunii Świętej. Eucharystię celebrował ks. Piotr Stan−
gricki MS, prefekt Zespołu Szkół Katolickich im. św.
Siostry Faustyny w Trzciance.
21 maja odszedł do Boga bogatego w miłosierdzie
Henryk Boguszewski, ojciec ks. Zdzisława Boguszew−
skiego MS. 24 maja odbył się pogrzeb — Mszy św.
żałobnej i ceremonii na cmentarzu komunalnym
w Trzciance przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Za−
górski MS, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadze−
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Wielu miesz−
kańców naszego miasta, przede wszystkim absolwen−
ci trzcianeckiego Liceum Ogólnokształcącego, zapa−
miętało pana Henryka Boguszewskiego jako długolet−

niego woźnego tej placówki oświatowej. Wieczny od−
poczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci. Amen.
3 czerwca o godz. 17.00 w auli Domu Parafialnego
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Warto być
Polakiem, poświęconej pamięci Prezydenta Rzeczypo−
spolitej Polskiej prof. śp. Lecha Kaczyńskiego. Zorga−
nizowało ją Trzcianeckie Koło Prawa i Sprawiedliwości
wraz z Biblioteką Parafialną. Specjalnym gościem wer−
nisażu był Maks Kraczkowski — poseł PiS do Sejmu
RP. Wystawa była czynna do 10 czerwca.
7 czerwca o godz. 21.00 w naszym kościele na
wspólnym Czuwaniu w Wigilię Zesłania Ducha Święte−
go licznie zgromadzili się przede wszystkim członko−
wie wspólnot parafialnych oraz niezrzeszeni parafianie
spragnieni Jezusa. W programie uroczystej modlitwy
znalazły się m.in. nieszpory, konferencja, Eucharystia,
uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie
i modlitwa wstawiennicza.
8 czerwca ks. Zbigniew Welter MS obchodził swój
złoty jubileusz kapłaństwa! O godz. 12.30 dostojny Ju−
bilat odprawił w naszym kościele uroczystą Mszę św.
i udzielił okolicznościowego błogosławieństwa. Dzięku−
jąc Bogu za dar 50 lat kapłaństwa i posługi ks. Zbignie−
wa Weltera MS, życzymy naszemu duszpasterzowi wie−
lu łask za pośrednictwem Pięknej Pani z La Salette,
szczególnej patronki księży misjonarzy saletynów.
19 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświęt−
szego Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało). O godz.
11.00 w parku 1 Maja została odprawiona uroczysta,
wspólna dla obu trzcianeckich parafii, Msza św., po
której ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna
do czterech ołtarzy. Ostatni z nich znajdował się przy
kaplicy parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Po zakończe−
niu procesji, jak co roku, Zarząd Hospicjum w Trzcian−
ce zaprosił wszystkich na wesoły festyn.
22 czerwca w naszej parafii obchodziliśmy odpust
parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona para−
fii. Ks. Adam Paź — proboszcz z Róży Wielkiej, głosił
kazania odpustowe i celebrował Sumę Odpustową.
Mszę św. poprzedził koncert chórów Pasjonata i dzieci
szkoły katolickiej. Odpustowi parafialnemu, jak co roku,
towarzyszył festyn rodzinny zorganizowany przez Zespół
Szkół Katolickich. Liczne atrakcje obecne w tym dniu
na placu przykościelnym zgromadziły rzesze mieszkań−
ców naszego miasta.

Koncert Anny Sza³apak
Wystawa „Warto byæ Polakiem”
Wielki Czwartek

Wielki Pi¹tek
Zes³anie Ducha Œwiêtego
– czuwanie

Kanonizacja Jana Paw³a II

Niedziela Zmartwychwstania

Pierwsza Komunia Œwiêta

Pogrzeb Henryka Boguszewskiego

Piotr Syrotiak
zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS, br. Marek Pis MS, Krzysz−
tof Felsmann, serociak©
Jubileusz ks. Zbigniewa Weltera
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Twarz Chrystusa
„Panie, Ty wiesz lepiej niż ja sam, że się starzeję
i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgub−
nego nawyku mniemania, że muszę coś powie−
dzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz
mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.”
św. Tomasz z Akwinu
Nie czuję się jeszcze tak bardzo stary i Para−
fianie też mi to uświadamiają. Chodząc po kolę−
dzie, nie czułem presji bycia proboszczem, bo
tak wielu mi nie wierzyło, że oto stojący przed
nimi w ich własnym domu ani nie wygląda na
zarządzającego parafią, ani nim pewnie nie jest
i długo nie będzie. Dzięki Ci, Panie, za wolność
od tytułów. Ze św. Tomaszem proszę Boga, by
zachował mnie „od zgubnego nawyku mniema−
nia, że muszę coś powiedzieć na każdy temat
i przy każdej okazji”.
Bliskie memu sercu są słowa św. Pawła, który
pisze do wspólnoty w Koryncie: „Tak też i ja przy−
szedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błysz−
cząc słowem i mądrością głosić wam świadec−
two Boże. I stanąłem przed wami w słabości
i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i
moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazy−
waniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała
się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.
Tak bardzo bym chciał, by wiara moich Para−
fian bazowała na mądrości Bożej. My kapłani zaś
mamy Was do niej prowadzić.
Gdy widzę naszą Rodzinę Parafialną, przed oczy−
ma mam pewien obraz. Wspólnota parafialna jest
jak wielka mozaika. Poszczególne kawałki wydają
się być bez znaczenia. Jeden jest jaskrawoczer−
wony, inny ma chłodny, niebieski kolor, kolejny
— nieciekawy odcień zielonego, jeszcze inny to
ciepły fiolet, dalej mamy ostrożółty, a kolejny lśni
złotem. Niektóre sprawiają wrażenie cennych, inne
są zwyczajne. Niektóre wydają się mieć dużą war−
tość, inne nie. Niektóre są krzykliwe, inne deli−
katne. Biorąc każdy kawałek z osobna, możemy
co najwyżej porównać je i ocenić ich wartość ma−
terialną i estetyczną. Kiedy jednak wszystkie zo−
staną zebrane razem, w jedna dużą mozaikę przed−
stawiającą twarz Chrystusa, kto się ośmieli za−
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50 LAT KAP£AÑSTWA
Z ks. Zbigniewem Welterem MS
rozmawia Edwin Klessa.

Wizualizacja Kalwarii Saletyñskiej zlokalizowanej na dziedziñcu przykoœcielnym.

kwestionować wagę któregokolwiek z nich? Jeśli
zabraknie jednej cząstki, to oblicze będzie nie−
kompletne. Wchodząc w skład jednej mozaiki,
każdy kawałek staje się niezastąpiony i wnosi nie−
powtarzalny wkład w chwałę Boga. Oto wspólno−
ta małych sióstr i braci, którzy razem sprawiają,
że Bóg jest widoczny w świecie. Każdy z nas coś
przeżywa, z czymś się zmaga i niech nie pozosta−
nie z tym sam! Mamy pokazać jako Wspólnota
Parafialna TWARZ JEZUSA.
Przez chrzest święty jesteśmy zaproszeni do
dawania świadectwa wiary i każdy jest niezastą−
piony w tej misji powierzonej przez Jezusa Chry−
stusa.
Dziękuję wszystkim Wspólnotom zaangażowa−
nym w życie naszej parafii. Wiele pięknych chwil
przeżyliśmy razem, bogatych liturgii dotykających
serce i ducha, ale jeszcze wiele czeka nas do
zrobienia. Tylu naszych Parafian zagubiło z róż−
nych przyczyn drogę do Kościoła, wielu traktuje
sakramenty jak magiczne zaklęcie niewymaga−
jące zaangażowania, a ilu ochrzczonych żyje, jak−
by Boga nie było. Papież Franciszek wzywa nas
do EWANGELIZOWANIA naszych rodzin, miejsc
pracy etc. Ufam, że Pan da nam potrzebne łaski
do dawania świadectwa życia z Bogiem.
Mam taką wielką nadzieję, że Piękna Pani
z La Salette, która niedługo od postacią figury
zagości przed naszym kościołem parafialnym,
pomoże nam przywoływać rozproszone dzieci
Boże do Jezusa Chrystusa.
Zakończę słowami Matki Płaczącej skierowa−
nymi do dwojga pastuszków: „Zbliżcie się, moje
dzieci, nie lękajcie się, przyszłam wam oznaj−
mić wielką nowinę.”
Z b³ogos³awieñstwem ks. Wawrzyniec Skraba MS
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W dniu 8 czerwca br. ks. Zbigniew Welter MS
odprawi³ w naszym koœciele uroczyst¹,
jubileuszow¹ Eucharystiê z okazji 50 rocznicy œwiêceñ kap³añskich. Mszê œw. koncelebrowali: ks. Bogdan Kad³uczka MS —
asystent prowincjalny Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bo¿ej z La Salette, ks. Wawrzyniec Skraba MS — proboszcz, a tak¿e
ks. Zbigniew Wal MS — proboszcz z Rzeszowa, dawny d³ugoletni proboszcz naszej
parafii. Homiliê wyg³osi³ ks. Zbigniew Wal,
a Chór Pasjonata zadba³ o oprawê muzyczn¹. Na koñcu Mszy œw. i po jej zakoñczeniu ¿yczenia szanownemu Jubilatowi
sk³adali przedstawiciele w³adz miasta,
Rady Parafialnej, cz³onkowie rodziny oraz
wielu parafian.
Jubileusz jest zawsze okazją do skrótowego
poznania przebytej drogi życiowej. Zacznę więc
od pytania dotyczącego lat dziecięcych. Urodził
się Ksiądz na terenie dzisiejszej Ukrainy. Byliśmy
razem w 2009 r. — w ramach pielgrzymki zorga−
nizowanej przez Bibliotekę Parafialną — przed
Księdza domem nad pięknym Czarnym Czeremo−
szem w miejscowości Żabie na Huculszczyźnie.
Jak Ksiądz wspomina swoją młodość na Kresach?

Najbardziej w pa−
mięć wryły mi się
sceny związane
z wojną. Przed na−
paścią Hitlera i Sta−
lina na Polskę mój
ojciec pracował
jako szef kancela−
rii w straży granicz−
nej w stopniu star−
szego sierżanta
w miejscowości
Żabie, położonej
na styku granic
Polski, Rumunii i Węgier. Z racji wykonywanego
zawodu groziło mu szczególnie duże niebezpieczeń−
stwo, więc po rozpoczęciu wojny całą rodzinę spa−
kował na wóz, aby ewakuować się do Rumunii.
Mama jednak w ostatniej chwili podjęła decyzję
o pozostaniu na miejscu z dziećmi. Dzięki Bogu
przeżyliśmy masowe sowieckie wywózki wielu pol−
skich rodzin na Sybir. Pamiętam moment oto−
czenia przez UPA naszego domu i naszą żarliwą
modlitwę przed obrazem Matki Bożej oraz nie−
zrozumiały przez nas odwrót ukraińskich nacjo−
nalistów. Pamiętam rosyjską partyzantkę, która
okopała się w pobliżu naszego domu. Ciągle
zmieniająca się sytuacja oraz wzrost zagrożenia
spowodował, że mama z czworgiem dzieci ucie−
kła na Węgry, skąd po krótkim pobycie w obozie
przejściowym wywieziono nas do Niemiec. Do
Polski wróciliśmy dopiero w maju 1945 r., kiedy
to udało nam się spotkać z ojcem. Jak widać,
moje najsilniejsze wspomnienia z dziecięcych lat

Zdjêcia z okresu pierwszych pobytów ks. Zbigniewa Weltera MS
w Trzciance. Fotografie pochodz¹ z Kroniki parafialnej t. 1.

Na zdjêciu zbiorowym jest m. in. ówczesny proboszcz ks. Jan
Tuleja MS, ks. Stanis³aw Wygonik MS i ks. Józef Kalandyk MS.

Co zdecydowało, że został Ksiądz kapłanem
i dlaczego saletynem?
Po wojnie zamieszkaliśmy w Resku w powiecie
łobeskim w województwie szczecińskim. Tam w
1952 r. zdałem maturę. W 1949 r. do Reska przy−
byli księża saletyni, którzy prowadzili parafię do 1974
r. Bardzo silne wrażenie zrobiła na mnie osobowość
ks. Andrzeja Skibińskiego MS, który zaledwie dwa
lata w Resku pełnił funkcję wikarego i katechety.
Wspaniały człowiek, wspaniały kaznodzieja, erudyta
znający dziewięć języków i wieloletni redaktor „Po−
słańca Matki Bożej Saletyńskiej”. To jego osobo−
wość i wielki kult Matki Bożej z La Salette wzbudziły
we mnie powołanie. Po maturze wstąpiłem więc do
seminarium saletyńskiego. Miałem jednak przerwę
i przez dwa lata jako świecki katecheta uczyłem reli−
gii w Trzciance, po czym wróciłem do seminarium.
Właśnie minęło 50 lat od święceń kapłańskich udzie−
lonych mi w dniu 11 czerwca 1964 r. przez ks. bpa
Juliana Groblickiego w kościele dominikańskim pw.
Świętej Trójcy w Krakowie.
Większość życia kapłańskiego spędził Ksiądz
w Trzciance. Pamiętam Księdza jako „pana kate−
chetę” w latach 1957–59 i odgrywane w jaseł−
kach role diabła i pasterza. Co zadecydowało o pierw−
szym przyjeździe do Trzcianki i powrotach do niej?
Zadecydowały o tym dekrety przełożonych. Pyta−
no się mnie jedynie, czy przyjmę funkcję probosz−
cza. Natomiast miejsca mojej posługi kapłańskiej
były rzeczywiście wyznaczane przez przełożonych bez
żadnych konsultacji ze mną.
Pracowałem w Dębowcu
w klasztorze i w parafii, w Kuź−
nicy Czarnkowskiej, w Sobie−
szewie, w Rzeszowie oraz w
Krakowie. W czasie dwuletniej
przerwy w seminarium do
Trzcianki sprowadził mnie
nowo mianowany proboszcz
ks. Jan Tuleja MS, który mnie
znał z czasów, gdy w latach
1949–57 pełnił w Resku
funkcję proboszcza. Rzeczywi−
ście, powszechnie zwracano
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Otóż tam na La Salette, późnym wieczorem, gdy
gwar pielgrzymów cichnie, światła wokół bazyliki
zostają wygaszone, a zmrok jedynie rozjaśniają
gwiazdy, za każdym razem siadałem na kamieniu
i wpatrywałem się w figurę Matki Bożej ustawioną
dokładnie w miejscu, w którym objawiła się pa−
stuszkom przed 168 laty. Zawsze takie spotkanie
przeżywałem bardzo głęboko — tak jakby to było
żywe spotkanie. Drugie miejsce, które wywierało
na mnie równie silne przeżycie, jest w okolicach
Coin, niedaleko La Salette, gdzie znajduje się ka−
pliczka z tablicą w języku francuskim, niemieckim
i polskim, na której przypomniany jest fragment
orędzia Matki Bożej Saletyńskiej. Maryja przypomi−
na w nim Maksyminowi scenę psucia się zboża
i wyrażoną przez ojca obawę, czy w następnym roku
będą jedli chleb. Polecam wszystkim pielgrzymom
takie osobiste spotkania z Matką Bożą.

się wtedy do mnie „panie katecheto”. Byłem
w Trzciance jako ksiądz w latach 1967–73,
1983–91 i od 1999 do dzisiaj. W Trzciance
pełniłem różne funkcje kapłańskie. Byłem ka−
techetą, superiorem, proboszczem, wikarym,
a teraz emerytem wspomagającym trzcianecką
wspólnotę w działalności duszpasterskiej.
Łącznie w Trzciance przeżyłem 29 lat życia ka−
płańskiego oraz dwa lata jako świecki kate−
cheta. Istotnie — swoisty rekord. Będąc kate−
chetą, brałem udział w jasełkach organizowa−
nych w Trzciance. Grałem wyżej wymienione
role, ale pamiętam też rolę czarownika w sztu−
ce o prześladowaniu chrześcijan. Wszystkie te
inscenizacje były grane w obecnym Domu Pa−
rafialnym, który w tamtym czasie był budynkiem
parterowym z dużą salą ze sceną wystawową.
Swoje życie poświęcił Ksiądz Matce Bożej
Saletyńskiej i głoszeniu Jej orędzia. Czy były chwi−
le, kiedy to Ksiądz w szczególny sposób doświad−
czył obecności Pięknej Pani z La Salette?
Miałem to szczęście czterokrotnie pielgrzymo−
wać do sanktuarium w La Salette. Pierwszy raz
byłem w 1979 r. Ostatni raz byłem w maju br.
wraz z moim współbratem w kapłaństwie ks.
Marianem Mordarskim MS, który w tym roku ob−
chodzi swój jubileusz 25−lecia kapłaństwa. Towa−
rzyszył nam proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS,
który z kolei z okazji okrągłej rocznicy urodzin po−
wierzał Matce Bożej Saletyńskiej siebie i swoją
parafię. Był też z nami ks. Damian Kramarz MS,
ale z uwagi na jego młody wiek inspiracją do tej
pielgrzymki z pewnością nie był żaden jubileusz.

Był Ksiądz katechetą, wikarym, proboszczem
i przełożonym domu zakonnego. Funkcje te zmie−
niały się i obowiązywała zasada kadencyjności. Raz
się było przełożonym a raz podwładnym. Jak Ksiądz
ocenia takie — używając współczesnego sposo−
bu mówienia — zarządzanie zasobami ludzkimi?
Każda zmiana roli jest przeżyciem, jednak nigdy
z tym nie miałem problemów. Niewątpliwie poma−
gało mi wychowanie. Ojciec był sprawiedliwy, ale
bardzo wymagający. Trzeba było słuchać. Ponadto
jeden ze ślubów, jaki składałem, dotyczy posłu−
szeństwa. Jeżeli ktoś nie ma problemu ze złożony−

Fot.: Krzysztof Felsmann

związane są z ciągłym zagrożeniem, rozłąką z tatą
oraz tułaczką.
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mi przez siebie przyrzeczeniami, to również nie bę−
dzie miał problemu z posłuszeństwem. Zawsze,
gdy byłem przełożonym, miałem również na wzglę−
dzie fakt, że po upływie kadencji będę podwład−
nym. To też pomagało.
Wielką pasją Księdza jest fotografia. Widać to
po jednym z najlepiej prowadzonym w Polsce —
wraz z Piotrem Syrotiakiem — parafialnym serwi−
sie internetowym. Kiedy i skąd to się wzięło?
Gdy byłem w Trzciance „panem katechetą” fo−
tografią zaraził mnie Zbigniew Stepura, ówczesny
prezes trzcianeckich ministrantów. Od niego od−
kupiłem pierwszego kodaka i nauczyłem się pod−
staw czarno−białej fotografii. Potem były różne inne
aparaty aż do lustrzanki Praktica. Od 2004 r., gdy
kupiłem olimpusa, przy wydatnej pomocy Piotra
Syrotiaka, opanowałem technikę cyfrową. Staram
się uwieczniać wszystkie ważniejsze momenty życia
naszej parafii. Od tego czasu zgromadziłem na
dysku twardym bogate archiwum z życia naszej
parafii. Mam też bogatą kolekcję zdjęć przeróżnych
kwiatów. Nie lubię być fotografowany, ale bardzo
lubię uwieczniać na zdjęciach innych. Tu niestety
sprzeniewierzam się etycznej zasadzie: „Nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe”.
Z pewnością wszyscy już to Księdzu wybaczy−
li. Dziękuję za rozmowę i życzę obfitych łask Pięk−
nej Pani z La Salette na dalsze lata kapłańskiej
posługi w naszym mieście.
Edwin Klessa
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Festyn parafialny
Znów spotkaliśmy się pod znakiem rodziny i
czerpania radości wynikającej z faktu przeby−
wania z sobą. W dniu 22 czerwca 2014 r. Ze−
spół Szkół Katolickich w Trzciance, jak co roku,
zgromadził członków Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance w ramach
odpustu przeżywanego ku czci swego patrona.
Całe rodziny przybyły na plac przykościelny.
Zgodnie z tradycją organizatorzy akcentują pie−
lęgnowanie więzi tak ważnych dla codziennego
trwania przy sobie tatów, mam, dzieci i dziad−
ków. Wszyscy są przecież ważni dla tworzenia
wspólnoty rodzinnej.
Uroczystość rozpoczęła się występem zespolo−
nych chórów Pasjonata Trzcianeckiego Domu Kul−
tury i dzieci szkoły katolickiej. Małym i dużym śpie−
wakom przewodniczył Bartosz Śliwiński. Przepięk−
nie wybrzmiały pieśni poświęcone św. Janowi Paw−
łowi II. Partie wokalne zostały ubogacone recyta−
cjami wierszy autorstwa Papieża Polaka. Po kon−
cercie chóralnym nastąpiła suma odpustowa. Kon−
celebrowana Msza święta została odprawiona pod
przewodnictwem ks. Adama Pazia MS, probosz−
cza parafii pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej. Ka−
płan podkreślał radykalizm św. Jana Chrzciciela,
jego niezłomność jako proroka zapowiadającego
przyjście Zbawiciela. Patrona naszej parafii zoba−
czyliśmy również w kontekście siły wynikającej z
daru więzi rodzinnych ubogacających każdego czło−
wieka, kształtowanego właśnie dzięki nim.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni
udali się na dziedziniec przykościelny. Wszystkich

zebranych przywitał proboszcz parafii ks. Wawrzyniec
Skraba MS. Następnie funkcję prowadzącego fe−
styn parafialny przejął pełen dynamizmu prefekt szko−
ły katolickiej ks. Piotr Stangricki MS. Na początku
zaprezentował się zespół Małolaty z Trzcianeckiego
Domu Kultury. Następnie na scenie pojawili się przed−
stawiciele oddziału przedszkolnego szkoły katolic−
kiej. Przedszkolaki ukazały przetworzoną artystycz−
nie baśń Hansa Christiana Andersena Brzydkie ka−
czątko. Przygotowaniem dzieci zajęły się wychowaw−
czynie Felicja Dobranowska i Ewa Koniuszy. Wido−
wisko ukazało perypetie niechcianego, ptasiego
dziecka, które zostało skazane na wędrówkę w sa−
motności. Na szczęście później wyrósł z niego prze−
piękny łabędź. Zachwyciliśmy się ruchem aktorskim,
tańcem i trafnie dobraną muzyką klasyczną. Świat
zawirował w pięknym tańcu życia.
W dalszej kolejności przed zebranymi wystąpiła
orkiestra dęta TDK−u pod batutą Tomasza Wyrzy−
kowskiego. Zapomnieliśmy się, słuchając wyśmie−
nicie skoordynowanej gry przywołującej z pełną ener−
gią szlagiery znane zarówno starszym i młodszym.
Potem na scenie stanęły dzieci z Punktu Przedszkol−
nego Słoneczko. Przedszkolaki radośnie ożywiły pu−
bliczność. Następnie przed zebranymi wystąpiła uta−
lentowana wokalistka Angelika Kozak, przedstawi−
cielka szkoły katolickiej. Do oczekiwanego chyba
przez wszystkich punktu programu, jakim jest loso−
wanie nagród loteryjnych, prowadził nas zespół Dre−
am−Kower. Formacja również później uatrakcyjniła
odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, zapraszając
wszystkich chętnych do zabawy tanecznej.

W trakcie festynu parafialnego odbyła się lo−
teria fantowa. Losowaniu głównych nagród to−
warzyszyły niebotyczne emocje. Każdy z wielkim
napięciem sprawdzał swój szczęśliwy numer.
Były też zabawy integracyjne z udziałem klau−
na. Oprócz sporej dawki humoru dzieci mogły
zobaczyć, jak niezwykły gość z balonów wyczaro−
wuje przeróżne zwierzęta. Ci, którzy nie boją się
wysokości, skakali z samego szczytu zamku po−
wietrznego. Można było zobaczyć, jak niektórzy
wysoko szybują w powietrzu, wykorzystując do
tego trampolinę. Smakosze częstowali się cia−
stem, grillowaną kiełbasą, wyśmienitym smal−
cem z ogórkami, przepyszną grochówką serwo−
waną z kuchni polowej i napojami chłodzącymi.
Wśród uczestników festynu co rusz przebiegały
dzieci z pomalowanymi twarzami, na uśmiech−

niętych policzkach były obecne wszystkie kolory
świata.
Odpust parafialny przebiegł w miłej atmosfe−
rze. Radosne przedsięwzięcie zgromadziło wiele
rodzin chcących przyłączyć się do świętowania
ku czci św. Jana Chrzciciela.
Krzysztof Felsmann
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W nocy z soboty na Niedzielę 7/8 czerwca
2014 r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego prze−
żywaliśmy w naszym kościele Czuwanie Modli−
tewne. Spotkanie to odwoływało się do pamiątki
nocy sprzed dwóch tysięcy lat, gdy narodził się
Kościół. Coroczna Wigilia Zesłania Ducha Świę−
tego odnawia w nas jedność, by coraz pełniej,
z każdym rokiem coraz silniej umacniać się darami
Ducha Świętego, by nieść światu pokój i pojedna−
nie, objawiać naszym życiem Chwałę Najwyższe−
go, Jego Majestat i Nieskończone Miłosierdzie.
Dopiero serce napełnione ożywczym tchnieniem
Ducha potrafi dostrzec prawdę i piękno Bożej na−
uki. Tylko dzięki Łasce budzi się pragnienie do obro−
ny wiary i życia według przykazań. Z darami Ducha
Świętego jesteśmy w stanie
podołać każdemu zadaniu i po−
konać wszystkie trudności.
Dzięki tym darom doświadcza−
my harmonii, która współdziała
z osobowością każdego z nas
i jest dopełnieniem wychowa−
nia, jakie wynieśliśmy z domów.
Czuwanie rozpoczęły nie−
szpory, które wraz z duszpaste−
rzami parafii poprowadził ks.
Piotr Stangricki MS. Następnie
zgromadzeni w świątyni wysłu−
chali konferencji przygotowanej
i wygłoszonej przez ks. Szymona Datę MS. Kolej−
nym elementem wspólnego oczekiwania na Ze−
słanie Ducha Świętego była agapa zorganizowa−
na w oratorium Domu Parafialnego. Po powrocie
do kościoła wszyscy kontemplowali Jezusa w Naj−
świętszym Sakramencie. Modlitwa uwielbienia
Stwórcy w Jego Bóstwie, Mądrości, Mocy, Maje−
stacie i Chwale, Miłosierdziu, dobroci, delikatno−
ści i dyspozycyjności w stosunku do człowieka,
bliskości oraz trosce była doskonałym wstępem
do Eucharystii, celebrowanej przez ks. probosz−
cza Wawrzyńca Skrabę MS.
Modlitwa adoracyjna przeplatająca się z prośbą
o wylanie darów Ducha Świętego skoncentro−

Zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS

Duch Œwiêty
– kto to taki?
wała naszą uwagę na Nim, a nie na sobie. Za−
prosiliśmy Pana do naszego życia. Zgromadzili−
śmy się w naszym trzcianeckim wieczerniku, aby
w modlitewnym skupieniu doświadczać zstąpie−
nia Ducha Świętego, oczekując na objawienie
się tajemnicy Łaski z otwartością na przyjęcie
Jego działania w nas.
Rozmodlone serca wypełniało pragnienie
tego, by nasze chrześcijańskie powołanie reali−
zowało się zgodnie z Bożym
planem względem nas dla we−
wnętrznego wzrastania, doj−
rzewania do świadczenia
o Jezusie.
Z ufnością oczekiwaliśmy
i przyzywaliśmy wylania da−
rów Ducha Świętego na nas,
na nasze rodziny, nasz Ko−
ściół, całą ludzkość. Prosili−
śmy w modlitewnym skupie−
niu o to, aby Pan Bóg zapalił
w nas ogień swojej miłości.
Jeśli nasze serce będzie na−
leżeć do Tego, który jest jedynym spełnieniem,
najprawdziwszą miłością, wtedy nasze życie
ulegnie pozytywnej przemianie. Wszystkie miej−
sca, do których posyła nas Pan Bóg, uzyskają
nowe życie, by skutki działania Łaski Bożej
w nas promieniowały na innych, aby mogli za−
chwycić się pięknem życia z Bogiem i rozrado−
wali Jego światłem odbijającym się w naszych
oczach, słowach, gestach.
Prośmy nieustannie Ducha Świętego, nie tyl−
ko w noc Wigilii Jego Zesłania, by działał w nas.
Zapraszajmy go do naszych serc, myśli, rozmów,
relacji. Duchu Święty, uświęcaj nas!
Marzena Felsmann
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NAUCZANIE PAPIESKIE
Pierwsza adhortacja
apostolska
Papie¿a Franciszka
Evangelii gaudium
Wiemy już, że adhortacje apostolskie to pi−
sma skierowane albo do konkretnych osób, albo
w konkretnej sprawie. Pierwsza adhortacja pa−
pieża Franciszka skierowana do całego Kościo−
ła powszechnego dotyczy nie tylko ewangeliza−
cji, ale także wielu aspektów życia Kościoła i kon−
kretnego, pojedynczego człowieka. Wskazuje
zatem potrzebę reformy struktur kościelnych,
osobistego nawrócenia i zaangażowania każde−
go wierzącego oraz troski o ubogich.
Kolejne rozdziały dokumentu pod polskim ty−
tułem Radość Ewangelii zapraszają każdego do
odkrycia w sobie entuzjazmu i energii wewnętrz−
nej, której źródłem może być jedynie głęboka więź
z Chrystusem. Podobnie jak święty Paweł, który
głosił Słowo Boga pośród pogan, aż po krańce
ziemi, potrzeba pozostawić wygodne schematy,
przyzwyczajenia i wyruszyć odważnie, by zanieść
światło Dobrej Nowiny do każdego zakątka świa−
ta. Oczywiście jest to zaproszenie dla wszystkich
wierzących, nie tylko dla kapłanów. Ojciec rodzi−
ny, nauczyciel, lekarz, robotnik, sprzedawca po−
przez osobiste świadectwo miłości do Boga może
dotrzeć o wiele dalej i głębiej niż kapłan.
Papież widzi również konieczność zmian
w funkcjonowaniu struktur Kościoła na każdym
szczeblu, tak, by służyły sprawom twórczej ewan−
gelizacji i sprzyjały szukaniu każdego człowieka,
zwłaszcza tego, który się zagubił. Zachęca rów−
nież Kościoły lokalne — parafialne czy diecezjal−
ne aby były gościnne i służyły dobru każdego czło−
wieka. Oto kilka wypowiedzi papieża na ten te−
mat: „Eucharystia nie jest nagrodą dla dosko−
nałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokar−
mem dla słabych”. „Kościół nie jest urzędem
celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miej−
sce dla każdego z jego niełatwym życiem”. „Kon−
fesjonał nie powinien być salą tortur, ale miej−

scem miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do
czynienia możliwego dobra”.
Ojciec Święty od dawna dał się poznać jako orę−
downik ubogich. Potwierdził to w swoim zawołaniu
u początku pontyfikatu: „Pragnę Kościoła ubogie−
go dla ubogich”. W tym duchu przestrzega przed
zagrożeniami współczesnego świata, w tym przed
czczeniem pieniądza. Systemy ekonomiczne nie są
w stanie zapewnić troski o najbardziej potrzebują−
cych. Rozwija się jak epidemia obojętność wobec
ubogich, korupcja, unikanie płacenia podatków,
żądza władzy i posiadania. Z wielką delikatnością
podkreśla papież swoją ojcowską miłość wobec
każdego, wskazując jednak właściwy kierunek:
„Papież kocha wszystkich, bogatych i ubogich, ale
w imię Chrystusa ma obowiązek przypominać, że
bogaci powinni pomagać ubogim, szanować ich
i promować”. Ubodzy, poprzez swoje cierpienia
znają Chrystusa cierpiącego i dzięki temu mogą,
jak mówi papież, nas ewangelizować.
Pomimo powszechnie promowanej opinii, iż
wiara jest sprawą prywatną, a religia ma za zada−
nie zająć się przygotowaniem duszy do nieba,
papież Franciszek na nowo podkreśla nie tylko
prawo, ale również obowiązek wspólnot chrześci−
jańskich i pasterzy do obiektywnej oceny i analizy
sytuacji społecznej w każdym kraju. Z naciskiem
Ojciec Święty kontynuuje wołanie o szacunek do
godności człowieka od momentu poczęcia aż do
naturalnej śmierci: „Przecież obrona rodzącego się
życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek
prawa człowieka”. „Wszelki gwałt zadany osobi−
stej godności istoty ludzkiej wzywa o pomstę przed
obliczem Bożym i jest obrazą Stwórcy człowieka”.
Radosne głoszenie ewangelii wymaga także posta−
wy dialogu z każdym, poczynając od relacji z państwem,
poprzez inne wyznania chrześcijańskie, judaizm i wy−
znawców innych religii. Na końcu adhortacji apostol−
skiej papież powierza Maryi cały świat i sprawę ewan−
gelizacji. Prośmy Boga, aby, jak tego zapragnął Ojciec
Święty, rozbudził w każdym z naszych parafian zapał
ewangelizacyjny, abyśmy naszym życiem, słowem
i gestem dawali świadectwo miłości Boga wobec każ−
dego, którego na naszej drodze postawi Stwórca.
ks. Piotr Stangricki MS
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Pokochaæ ¿ycie
Wiersze Elżbiety Panert−Mumot
G³az
złamał się promień
w ciemności czarnej chmury
i odsłonił początek
życia wiecznego
które zaczęło się
pod sercem matki
złudzenie nie rozumie
odbiera mu smak
pragnie by odmieniło się
to i tamto
twierdzi że życie
z prawdziwymi marzeniami
rozmywa się
na rozstajach dróg
kaleczą je ludzie
których nie chce spotkać
złe są wybory
zbyt wiele bólu
za mało miłości
powinno być inaczej
Jezus Łazarzowi
kazał wyjść z tego grobu
pomógł pokochać
jego własne życie
które jest wieczne
bo prawdziwe
z ukrytą tajemnicą nieba

Sadzawka
wszystko być może
pod niebem ogromnym
stałe mocowanie
z tym samym lękiem
kołyska z dwóch serc
do której dzieci
spać się kładzie
święte błogosławieństwo
a za ulotną kotarą
wyzbyte wstydu przekleństwo
może być głód
i chleb z wypracowanej mąki
w splątanych drogach
nierozumne marzycielstwo
co opowiada o majestacie i naturze Boga
Jego niezależności od świata i człowieka
który jest zawsze niepojęty
i w istocie niepoznawalny
a Ojciec jest w swoich dziełach
i słowie skierowanym do nas
człowiek jest prawdziwym
miejscem Boga
dla którego porzucił siebie
i objawił się w Jezusie
kochany Ojciec
w historii swoich dzieci
jest taki sam
jak dla siebie
mimo że błota
na oczach nie mam
to tak trudno uwierzyć
i odnaleźć drogę
do sadzawki Siloe

Trzcianecka Bo¿a Mêka

Fot.: Piotr Starosta

Koniec wieku XVIII oraz początek wieku XIX to
czas ciągłych niepokojów w Europie. Wprawdzie
Trzciance udawało się unikać uczestniczenia
w samych działań wojennych, to jednak echa kon−
fliktów zbrojnych docierały także i tu, a miasto
z jego mieszkańcami doświadczało trudów utrzy−
mywania wojsk, które wielokrotnie zatrzymywały się
na tych terenach lub przechodziły przez nie
w różnych kierunkach.
W roku 1772, w wyniku pierwszego rozbioru Pol−
ski, miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Gdy
doszło do insurekcji kościuszkowskiej, prawie cała
Wielkopolska stała się terenem zmagań powstań−
czych. Niestety, ziemia trzcianecka była oddzielona
od reszty regionu. Tutejsi mieszkańcy, będący pod−
danymi pruskimi, czując się w większości zagrożo−
nymi, uciekali w kierunku Wałcza. Kiedy sytuacja
się uspokajała, wracali do swoich domów. Jednak
i oni ponosili dotkliwe straty. Rok 1800 przyniósł
obfite żniwo śmierci wśród ewangelickich dzieci.
Ospa, którą mogli przynieść z sobą żołnierze prze−
mieszczający się przez miasto, dotknęła najsłab−
szych. Zmarła ich ponad setka. Kolejne epidemie
dotykały mieszkańców naszego miasta w latach
1806–1807, gdy przechodziły przez nie bądź sta−
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cjonowały tutaj między innymi polskie wojska, sta−
nowiące część Wielkiej Armii Napoleona. Jednym
z dowódców stacjonujących w Trzciance był pułkow−
nik Franciszek Garczyński podlegający generałowi
Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. W 1807 r.,
w wyniku działań wojennych Napoleona w Prusach
oraz zawartego w Tylży pokoju pomiędzy nim
a królem pruskim, Trzcianka weszła w granice Księ−
stwa Warszawskiego.
Było ono urządzone na wzór francuski. Zostało
połączone unią personalną z Saksonią. Trzcianka
została podporządkowana zarządowi w Pile. Już
w dniu 30 czerwca 1807 r., jeszcze przed zawar−
ciem pokoju, Napoleon Bonaparte darował wyjęte
z domeny państwowej dobra trzcianecko−człopskie
marszałkowi Aleksandrowi Berthierowi, księciu Wa−
gram i Neuchatel, który wyznaczył swoich zarząd−
ców. Namiastka wolności Polaków, mimo ograni−
czoności, była jednak źródłem wielkiej radości. Po−
nieważ w 1809 r. miasta poddane zostały kontroli
państwowej, książę mianował nowego burmistrza,
Polaka, który administrował w Trzciance i zarządzał
policją. Nowi właściciele ziem wcale nie byli mniej
dokuczliwi od wojsk, które rekwirowały żywność
i zwierzęta oraz zajmowały najlepsze domy na swoje
kwatery. Mieszkańców wsi dotykał z tego powodu
głód, gdyż nie mogli normalnie gospodarować zie−
mią. Uciekając do miasta, pogarszali jego sytuację.
Chociaż z okresu Księstwa Warszawskiego nie
ma wielu dokumentów, wiadomo, że jednak na−
stępował pewien rozwój Trzcianki. Rozwijał się prze−
mysł sukienniczy i drzewny, co nie oznacza, że żyło
się leniwie i wygodnie. Kiedy w roku 1811 Napole−
on przygotowywał się do wojny z Rosją, w zapasy
zaopatrywano się oczywiście także kosztem miesz−
kańców. Z wyprawą cesarza Francuzów mimo
wszystko wiązano nadzieje na pełne odrodzenie
się Polski. Jednym z przejawów tej ufności stała
się budowa kapliczki przez społeczność trzcianecką.
Tzw. Boża Męka, którą można obejrzeć, przecho−
dząc przy ul. Grunwaldzkiej obok siedziby nadleśnic−
twa Trzcianka, została postawiona — jak to widać
na jej zwieńczeniu — w roku 1811. Wymurowano
ją na podstawie w kształcie kwadratu, zwróconą
w kierunku południowo−wschodnim. W górnej czę−
ści kapliczki znajduje się łukowato zakończona wnę−
ka z figurą Chrystusa z wyeksponowanym otwartym
sercem. Poniżej wnęki z figurą znajduje się wyeks−
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ponowany prostokąt z napisem: „Króluj nam, Chry−
ste!”. Zwróćmy uwagę, że Serce Jezusa było szcze−
gólnie czczone w Trzciance. W prezbiterium kościo−
ła znajduje się przecież witraż przedstawiający rów−
nież obraz Serca Jezusowego. Sam fakt, że właśnie
w ten sposób postanowiono uczcić przemarsz wojsk
napoleońskich na wschód Europy, wskazuje na reli−
gijność i pobożność trzcianeckiego społeczeństwa
oraz jego wiarę w to, że ich miasto będzie jeszcze
należeć do Polski, a nasza Ojczyzna w pełni się od−
rodzi. Z pewnością również zawołanie „Króluj nam,
Chryste”, które znajduje się poniżej figury Jezusa,
jest odzwierciedleniem tego, w kim przede wszyst−
kim mieszkańcy pokładali swoją nadzieję.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozwinął
się w Europie w wiekach XV–XVI. Jego źródłem były
mistyczne doświadczenia św. Małgorzaty Marii Ala−
coque. Święta ta żyła w Zakonie Nawiedzenia Naj−
świętszej Maryi Panny (wizytki) w Pary−Le−Monial
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we Francji. Kult ten jest wciąż żywy w naszej para−
fii, gdzie o jego podtrzymywanie szczególnie trosz−
czy się Arcybractwo Straży Honorowej Najświętsze−
go Serca Pana Jezusa, a jego zawołaniem jest wła−
śnie wezwanie: „Króluj nam, Chryste!”.
Gdy odwróciły się losy wojny, w Trzciance znalazły
się wojska rosyjskie; także z ich strony miasto i oko−
liczne wioski wiele ucierpiały. Od 1815 r. ponownie
Trzcianka stanie się częścią Prus, a wraz z nimi od
1871 r. do czasu zjednoczenia Niemiec. Bardzo dłu−
go trzeba było jeszcze czekać na wolną Polskę,
a jeszcze dłużej — na powrót Trzcianki do Macierzy.
Nasi parafianie troszczą się o strojenie kaplicz−
ki przez to, że nie tylko od wiosny do jesieni są przy
niej zaakcentowane świeże kwiaty, ale w ciągu
całego roku. Miejscowi nawet własnym kosztem
niejednokrotnie starają się zadbać o jej wygląd,
gdy farba czy nawet tynk wymagają odnowienia.
Przy całej, godnej pochwalenia trosce o naszą ka−
pliczkę, należy jednak pamiętać, że jest ona zabyt−
kiem i wszelkie prace renowacyjne należy przepro−
wadzać w zgodzie z zasadami konserwatorskimi
oraz za zgodą konserwatora zabytków.
Dbajmy o tę wyjątkowo, związaną z historią na−
szej Ojczyzny, pamiątkę sakralną znajdującą się
w naszym mieście. Jeśli zauważymy czyjeś niepoko−
jące zachowania, których skutkiem mogłoby być
zniszczenia kapliczki, dajmy znać o tym odpowied−
nim służbom. Niewiele mamy tak cennych zabyt−
ków, więc warto o nich pamiętać. Kiedy zaś będzie−
my przechodzić obok Bożej Męki, pamiętajmy też
o ludziach, którzy tę kapliczkę postawili, i obejmijmy
ich modlitwą skierowaną do Serca Jezusowego.
Piotr Starosta

Fot.: Piotr Starosta
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Światło z La Salette

Wspólnota Modlitwy Uwielbienia
dzieli siê chlebem
„Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na
stole, z którego każdy może
kęs sobie ukroić, nakarmić
się, jeżeli jest się głodnym.”
brat Albert Chmielowski
Samodzielne przygoto−
wanie chleba nie jest trud−
ne, a domowe pieczywo
jest smaczniejsze i zdrow−
sze. Chleb, bułki czy bułeczki sprzedawane
w sklepach są chemicznie ulepszane, więc
z tradycyjnym pieczywem łączy je już często tyl−
ko nazwa. Mając tego świadomość, coraz wię−
cej osób decyduje się na samodzielne przygo−
towanie pieczywa w domu. Prezentujemy prze−
pis na chleb, który uda się każdemu.
Składniki:
1/2 kostki drożdży,
1/2 litra ciepłej wody,
1 łyżeczka miodu lub cukru,
2 łyżeczki soli,
6 łyżek płatków owsianych,
1/2 kg mąki Lubella Pełne Ziarno,
garść siemienia lnianego,
garść słonecznika łuskanego,
len mielony do wysypania formy.
Sposób wykonania:
Drożdże rozkruszyć, połączyć z miodem (lub cu−
krem), solą, 4 łyżkami płatków owsianych i ciepłą
wodą. Tak przygotowany zaczyn odstawić na kil−
kanaście minut. Po tym czasie wlać go do 1/2 kg
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mąki, dodać siemię lniane
i słonecznik. Można także wy−
korzystać inne ziarna w zależ−
ności od upodobań. Krótko
wyrobić powstałe ciasto i od−
stawić je do wyrośnięcia na
kilkanaście minut. Wyłożyć do
formy keksowej o długości
około 30 cm, wysmarowanej
olejem i wysypanej mielonym
lnem. Wierzch powstałego bochenka wygładzić
zimną wodą. Należy także naciąć ciasto ostrym
nożem, aby uniknąć pęknięcia wierzchu w trakcie
pieczenia. Posypać płatkami owsianymi lub inny−
mi ziarnami (np. słonecznika, dyni). Wstawić do pie−
karnika nagrzanego do temperatury 2000C (z wy−
korzystaniem jedynie dolnej grzałki). Gdy na wierz−
chu powstanie skorupka, można przykryć chleb per−
gaminem, aby nie przypiekł się zbyt mocno. Po upły−
wie 30 minut powinno się zmniejszyć temperaturę
do 1800C i piec przez kolejne pół godziny. Po wyję−
ciu chleba z formy można zapakować go do torby
foliowej, jeśli jego skórka ma pozostać miękka.
Jeżeli natomiast preferujemy chleb chrupiący, pozo−
stawmy go do ostygnięcia bez przykrycia.
Jeśli nasz chleb Państwu przypadnie do gu−
stu, to może rozsmakują się Państwo także
w naszej wspólnotowej modlitwie! Każda nowa
osoba jest dla nas wielką radością! Spotyka−
my się w każdy czwartek o godz. 19.00 w ora−
torium Domu Parafialnego.
Wspólnota Modlitwy Uwielbienia

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
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27 Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu – 7−12 lipca letni wypoczynek z s. Beatą Czop
FRM dla dzieci w Polanicy−Zdroju – 1−10 lipca XXXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 31 lipca−
13 sierpnia Odpust w Niekursku – 25 sierpnia
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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
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