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Pó³ wieku kap³añstwa 25 lat kap³añstwa ks. Mariana Mordarskiego MS

Z ks. Józefem Źrebcem MS

rozmawia Aleksandra Mleczek.

Co sprawiło, że wybrał Ksiądz właśnie Zgro−
madzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette?

Powołanie to dar i tajemnica. Bóg każde powoła−
nie kapłańskie i zakonne daje w Kościele. Moja przy−
goda z saletynami trwa od klasy dziesiątej Liceum
Ogólnokształcącego, kiedy to przed Bożym Narodze−
niem w 1957 r. spotkałem w Desznicy na plebani
u ks. Alfreda Masteja brata Bronisława Glanca MS,
który leczył ludzi między innymi w Kątach. Wtedy przy−
wiózł go Ciekliński do ciężko chorej córki Marii. Na−
stępnie wróciłem, jadąc saniami z Desznicy do Ką−
tów (nie było wtedy taxi). Na zakręcie przed mostem
z bratem Bronisławem znaleźliśmy się w rowie. Mnie
nic się nie stało, a on, będąc w bundzie, nadal tam
leżał. Pomogłem mu wstać, uśmiechnął się do mnie
i powiedział: „Po maturze przyjdź do nas”. Właśnie
po egzaminie dojrzałości w 1958 r. skierowałem
moje kroki do Dębowca, bo już od ósmej klasy chcia−
łem być księdzem. Nowicjat odbyłem w Dębowcu,
w dniu 29 września 1959 r. po złożeniu pierwszej
profesji wyjechałem na studia do Krakowa.

Czy pamięta Ksiądz zdania będące mottem
powołania umieszczone na Księdza obrazku pry−
micyjnym i co dzisiaj po 50 latach znaczą te sło−
wa dla Księdza?

„Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizede−
ka” (Ps 110, 4). „A gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, któ−
rzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka” (Hbr 5, 9–10). Słowa te bez−
pośrednio i w pierwszym znaczeniu odnoszą się
do Chrystusa i Jego kapłańskiej godności, a prze−
cież z kapłaństwa Chrystusowego pochodzi kapłań−
stwo sakramentalne, hierarchiczne i powszechne
kapłaństwo wiernych. Przed nami dzień 28 maja
— Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecz−
nego Kapłana. To najnowsze święto Kościoła usta−
nowione przez papieża Benedykta XVI pod koniec
jego pontyfikatu w 2012 r. Trzeba modlić się
o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Wobec kryzysu powołań i licznych zgorszeń ujaw−
nionych w czasie pontyfikatu tego papieża emery−
ta oraz nie mniej licznych ataków na kapłaństwo
i życie konsekrowane Benedykt XVI postanowił
z mocą wskazać na Jezusa Chrystusa jako szczyt

i źródło kapłaństwa. „Beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15, 5b). Słowa te odnoszą się wpraw−
dzie do każdego chrześcijanina, ale do kapłanów
i zakonników w szczególności. Bez wszczepienia
w Jezusa Chrystusa kapłaństwo staje się trudem
ponad miarę, a nawet ciężarem.

Które wydarzenie z Księdza życia jest najważ−
niejsze?

Najważniejszym wydarzeniem dla mnie jest
Pierwsza Komunia Święta oraz dzień 25 czerwca
1965 r., kiedy to w Krakowie−Dębnikach bp Julian
Groblicki wyświęcił mnie na kapłana na służbę
w kościele Chrystusowym w Zgromadzeniu Misjo−
narzy Matki Bożej z La Salette.

Do których miejsc i do jakich ludzi wraca Ksiądz
myślami najczęściej i dlaczego?

Najczęściej wracam myślą do moich kochanych
rodziców i rodzeństwa: ks. Jasia, ks. Władysława
i Andrzeja Źrebców oraz żyjącej siostry Marii, brato−
wej Marii. Wspominam ich, gdy odmawiam cały
różaniec każdego dnia.

Ile lat posługi kapłańskiej Księdza przypada
w naszej parafii i jakie są obecnie Księdza obowiązki?

Zaraz po święceniach kapłańskich od dnia 22
lipca 1965 r. po urlopie szlify zdobywałem w Trzcian−
ce, gdy proboszczem był ks. Adolf Grotkowski MS.
Z Dębowca z dniem 24 sierpnia 1988 r. zostałem
skierowany do posługi katechety i „proboszcza wio−
skowego” do Nowej Wsi, Niekurska i Stradunia.
W Trzciance opiekowałem się Żywym Różańcem i III
Zakonem Fanciszkanów Świeckich oraz jako kape−
lan moimi „pięknymi paniami” w Domu Pomocy
Społecznej, od dnia 1 września 1997 r. od czasu,
gdy ks. Krzysztof Mikuszewski MS wyjechał na mi−
sje. Przychodziłem do DPS−u o godz. 16 w soboty,
a w wielkie święta i w niedziele o godz. 10.

Co powiedziałby Ksiądz tegorocznym maturzy−
stom, którzy myślą o powołaniu kapłańskim, za−
konnym czy misyjnym?

Młodzi przyjaciele, jesteście po maturze i decyduje−
cie, co będziecie robić w dalszym życiu, jakie realizo−
wać powołanie. Gdy słyszysz głos Boży, idź do semina−
rium czy zakonu i odpowiedz pozytywnie na zaprosze−
nie Chrystusa i Jego Matki. Odwagi, „nie lękajcie się”
— mówi wam św. Jan Paweł II, przyjaciel młodych.

Dziękuję za rozmowę i życzę błogosławień−
stwa Bożego i opieki Matki Bożej Saletyńskiej
na każdy dzień.

Z ks. Marianem Mordarskim MS

rozmawia Dariusz Kolonista-

Kujawski.

Przed rokiem obchodził ksiądz 25−lecie święceń
kapłańskich. Czy mógłby ksiądz przy tej okazji opo−
wiedzieć o swoim dzieciństwie?

Moje dzieciństwo upłynęło w Krakowie, gdzie się
urodziłem. Wspominam ten okres jako wspaniały
— byłem najmłodszy spośród sześciorga rodzeństwa,
a najmłodszemu zawsze jest najlepiej. Wszyscy się nim
opiekują, dbają o niego, i tak było w moim przypadku.

Kiedy pojawiła się myśl o kapłaństwie?
Pierwsza myśl o kapłaństwie pojawiła się w szko−

le średniej.
A dlaczego ksiądz wybrał misjonarzy saletynów? Jak

mi wiadomo, w księdza rodzinnej miejscowości ani na−
wet w diecezji saletyni nie pracują.

Od kiedy odkryłem powołanie, zawsze chciałem być
kapłanem Maryjnym. Nie znałem wówczas saletynów,
ale na mojej drodze w tamtych chwilach stanął ks.
Jerzy Cisoń MS. Dzięki niemu poznałem orędzie Pięk−
nej Pani oraz Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette. Zafascynowało mnie to tak bardzo, że
postanowiłem wstąpić do saletynów. Dziś jestem bar−
dzo szczęśliwy, że zostałem misjonarzem Pięknej Pani.

Jak wspomina ksiądz życie w seminarium?
Życie w seminarium zakonnym, najpierw przy ulicy

Wiślnej, potem przy ul. Koszalińskiej w Krakowie było
takie jak w innych seminariach duchownych. Poranne
modlitwy, Msza św., wykłady na Papieskiej Akademii
Teologicznej, rekreacja, nabożeństwo, lektura duchowa.
Także były nowe relacje koleżeńskie i wspólnotowe.

Który biskup udzielił księdzu święceń kapłańskich
i jak ksiądz wspomina tamten dzień?

Święceń kapłańskich udzielał mi ks. biskup Jan
Szkodoń. Były to jego pierwsze święcenia kapłańskie,
jakich udzielał, bo kilka miesięcy wcześniej sam zo−
stał wyświęcony na biskupa, więc był to wyjątkowy
dzień nie tylko dla mnie. Do dziś pamiętam tę pod−
niosłą atmosferę i przejmującą powagę chwili.

Dokąd skierowano księdza na pierwszą placów−
kę parafialną?

Po święceniach skierowano mnie na zastępstwo
wakacyjne do Rzeszowa, gdzie pracowałem dwa mie−
siące. Chociaż mój pobyt tam był bardzo krótki, to
szczególnie wspominam ojcowskie przyjęcie mnie
w domu zakonnym przez ks. proboszcza Jana Źrebca
MS, który otaczał mnie wielką troską. Ks. Jana nie

ma już wśród nas, jednak w moim sercu zawsze po−
zostanie jako dobry i wspaniały kapłan.

Po parafii Rzeszów była parafia św. Jana Chrzci−
ciela w Trzciance?

Pod koniec sierpnia 1989 r. zostałem skierowany
do pracy w Trzciance. Także tutaj zostałem serdecz−
nie przyjęty  przez ks. proboszcza Zbigniewa Weltera
MS, któremu bardzo wiele zawdzięczam. To on na−
uczył mnie kapłaństwa parafialnego, pracy w kance−
larii, uczył, jak katechizować i jak po kolędzie odwie−
dzać parafian. W Trzciance pracowałem do 1992 r.

Potem został ksiądz proboszczem w Kuźnicy
Czarnkowskiej. To ewenement w tak młodym wie−
ku z 3−letnim stażem kapłańskim zostać probosz−
czem. Przełożeni musieli zauważyć wielkie walory
księdza jako duszpasterza?

W parafii św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy
Czarnkowskiej pracowałem przez sześć lat i chociaż
nie raz było ciężko, miło tę posługę wspominam.
A co do moich walorów duszpasterskich, to trzeba
zapytać przełożonych.

Jakie były dalsze losy księdza w kapłańskiej po−
słudze?

Pracowałem jako wikary w Łętowem, następnie
jako proboszcz w Gdańsku−Sobieszewie, potem by−
łem wikariuszem w Dębowcu, kolejną placówką były
Mysłowice. Od 2013 r. ponownie jestem w trzcia−
neckiej parafii.

Po raz drugi jest ksiądz w Trzciance. Czy podoba
się księdzu nasze miasto?

Przez 24 lata mojej nieobecności wiele się tutaj zmie−
niło. Miasto wypiękniało, a w parafii jest sporo pracy.

Jakie posługi spełnia ksiądz w nasze parafii?
Jestem prezesem Caritas, uczę religii w Szkole

Podstawowej nr 3 i opiekuję się Żywym Różańcem,
więc pracy dużo, ale daję radę.

Zatem życzę księdzu wytrwałości w służbie ka−
płańskiej i dziękuję za rozmowę.
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26 kwietnia w przeddzień 1 rocznicy kanonizacji
św. Jana Pawła II odbył się w naszym kościele kon−
cert pt. Nuty góralskie z pielgrzymek Ojca Świętego
Jana Pawła II do Polski, którego organizatorem był
Trzcianecki Dom Kultury przy współpracy z naszą pa−
rafią. Wystąpił zespół Folk Kapela „Góralska Hora”.

27 kwietnia obchodziliśmy pierwszą rocznicę ka−
nonizacji św. Jana Pawła II. Dla upamiętnienia tego
ważnego wydarzenia licznie zgromadziliśmy się
w kościele na Mszy św. Po jej zakończeniu wszyscy
obecni w świątyni zostali zaproszeni do wzięcia udzia−
łu w inscenizacji przygotowanej przez uczniów Zespo−
łu Szkół Katolickich. Po zakończeniu widowiska ze−
brani w kościele przeszli pod pomnik papieża Pola−
ka. Tam odmówiono modlitwy i złożono kwiaty oraz
zapalono znicze, dziękując za dar życia słowiańskie−
go Pielgrzyma i prosząc o jego wstawiennictwo u Boga.

2 maja odbyły się liturgiczne obchody Uroczysto−
ści Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – głów−
nej Patronki Polski, przeniesione z dnia 3 maja,
w tym roku wypadającego w Niedzielę.

3 maja w V Niedzielę Wielkanocy podczas Mszy
św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie klasy II Szko−
ły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Trzcian−
ce przystąpili do sakramentu Pierwszej Komunii Świę−
tej. Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS,
proboszcz naszej parafii. Natomiast podczas Mszy św.
o godz. 13.00 swoją uroczystość pierwszokomunijną
przeżywali uczennice i uczniowie klasy II Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS,
proboszcz naszej parafii, wraz z ks. Piotrem Stangric−
kim MS, prefektem szkoły, oraz z księżmi gośćmi.

10 maja w VI Niedzielę Wielkanocy podczas Mszy
św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie klasy II
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Trzciance przystąpili do sakramentu Pierwszej Ko−
munii Świętej. Eucharystię celebrował ks. Wawrzy−
niec Skraba MS, proboszcz naszej parafii. Dzień 10
maja był w naszej Ojczyźnie szczególnym dniem
– wyborów prezydenckich.

10 maja zmarł ks. Zbigniew Czuchra, misjonarz
saletyn. Był gorliwym kapłanem i zakonnikiem, go−
rącym patriotą, utalentowanym poetą. Starsi para−
fianie doskonale go pamiętają, gdyż w latach 1968−
1971 posługiwał w naszej parafii jako duszpasterz
i katecheta. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa−
nie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci...

17 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pań−
skiego podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci, któ−
re przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w poprzed−
nim roku, przeżywały rocznicę tej ważnej uroczystości.
Eucharystię celebrował ks. Piotr Stangricki MS, pre−
fekt Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance.

24 maja przypadła w tym roku Niedziela Zesła−
nia Ducha Świętego. Tak się złożyło, że w Polsce
w tym dniu odbywała się II tura wyborów prezydenc−
kich. Następnego dnia Państwowa Komisja Wybor−
cza podała oficjalne wyniki wyborów: zwyciężył An−
drzej Sebastian Duda, uzyskując 51,55% głosów.
Serdecznie gratulujemy panu prezydentowi elekto−
wi, życząc mu zarazem wielu łask Bożych w nieła−
twej służbie dla kraju – dla nas wszystkich.

31 maja po każdej Mszy św. przed kościołem
były zbierane podpisy pod obywatelskim projektem
akcji ustawodawczej, której celem jest wprowadze−
nie w Polsce prawa chroniącego wszystkie dzieci od
początku ich życia.

4 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświęt−
szego Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało). O godz.
11.00 w parku 1 Maja została odprawiona uroczysta
Msza św. polowa, którą tradycyjnie celebrowali ka−
płani obu trzcianeckich parafii. W tym roku liturgii prze−
wodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Żołyniak,
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Po
zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja euchary−
styczna. Przeszła ulicami naszego miasta, by zakoń−
czyć się przy kaplicy parafii pw. Matki Bożej Saletyń−
skiej. Wspaniała, prawdziwie letnia pogoda dodała
tegorocznej uroczystości wyjątkowego splendoru. Po
zakończeniu procesji Zarząd Hospicjum Trzcianka tra−
dycyjnie zaprosił wszystkich na wesoły festyn, który
odbył się na placu przy kaplicy Matki Bożej Saletyń−
skiej. Przypominamy, że dochód z festynu zostanie
przeznaczony na zakupy sprzętu medycznego i środ−
ków opatrunkowych dla podopiecznych hospicjum.

Od 5 do 11 czerwca trwała oktawa Bożego Ciała.
Codziennie po Mszy św. wieczornej uczestniczyliśmy
w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Na zakoń−
czenie oktawy procesja zakończyła się poświęceniem
wianków oraz błogosławieństwem małych dzieci.

13 czerwca na dziedzińcu Zespołu Szkół Katolic−
kich w Trzciance odbył się piknik rodzinny, na który
społeczność szkolna zaprosiła uczniów, ich rodziców,
przyjaciół szkoły i wszystkich chętnych mieszkańców
miasta. Współorganizatorem pikniku była Fundacja

„Wyobraźnia Miłosierdzia”.
19 czerwca na Mszę św. o godz. 18.00 przybyła

młodzież wraz z rodzicami. Po zakończeniu Euchary−
stii nastąpiło przyjęcie kandydatów do sakramentu
bierzmowania.

21 czerwca w naszym kościele filialnym w No−
wej Wsi odbywał się odpust ku czci jego patronów –
św. apostołów Piotra i Pawła.

28 czerwca przeżywaliśmy odpust parafialny ku
czci św. Jana Chrzciciela. Uroczysta Suma Odpusto−
wa w naszym kościele rozpoczęła się o godz. 11.00.
Natomiast od godz. 14.00 Rada Parafialna zaprosi−
ła wszystkich mieszkańców Trzcianki na XV Festyn
Parafialny, który tym razem odbył się na stadionie
Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem Sarcz.

Piotr Syrotiak
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Pogrzeb ks. Romana Gorczyñskiego

Bo¿e Cia³o

1 rocznica kanonizacji œw. Jana Paw³a II

Uroczystoœci Pierwszej Komunii œw.

Rocznica Pierwszej Komunii œw.
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Festyn rodzinny

W sobotni poranek 13 czerwca 2015 r. wszyst−
kich przybyłych do szkoły przywitała dyrektor Zespołu
Szkół Katolickich w Trzciance Bożena Wargin i pre−
fekt szkoły ks. Piotr Stangricki MS. Był to nasz
szczególny dzień – dzień rodziny, czas radości i za−
baw. Mamy, tatowie, babcie, dziadkowie i nasi
wychowankowie świętowali razem. Czerwcowa,
piękna pogoda sprzyja takim spotkaniom, jakim
było to sympatyczne zgromadzenie wszystkich chęt−
nych na dziedzińcu szkolnym. Dzięki organizacji
festynu szkolnego możemy wspierać współdziała−
nie i odpowiedzialność, które są codziennym udzia−
łem rodzin, a także szkoły.

Z tego względu, że lubimy spędzać czas kre−
atywnie, przygotowaliśmy szereg atrakcji. Wszyscy,
będąc pełni energii, młodzi duchem i ciałem, zgła−
szali się – zgodnie z punktami programu – do wzie−
cia  udziału w konkurencjach rodzinnych, sporto−
wych i kulinarnych. Co rusz w naszym planie był
przewidziany występ młodych artystów.

Najpierw przed wszystkimi wystąpiły dzieci
z oddziału przedszkolnego, a także pierwszaki i dru−

goklasiści, którzy uradowali swoje mamy i swoich
tatów. Potem instruktorka tańca Danuta Antosz
poprowadziła turniej tańca towarzyskiego. Nauczy−
ciel wychowania fizycznego Marcin Wiśniewski za−
praszał chętnych do sportowych zmagań. Było więc
strzelanie małymi piłkami do celu, kręgle piłkar−
skie i zręcznościowe wyścigi rzędów. Na końcu
spotkania zmierzyły się najsilniejsze zespoły piłka−
rzy. Naprzeciw siebie na boisku stanęli pracownicy
szkoły i rodzice uczniów. Emocje sięgały zenitu.

Okazało się, że uczestnicy festynu musieli się
zmierzyć ze sobą również na polu kulinarnym. Całe
rodziny startowały w takich konkurencjach, jak:
ubijanie jajecznej piany przez tatusiów, matczyne
karmienie kisielem dzieci z zasłoniętymi oczami,
rozpoznawanie smaków przypraw oraz zagadki
przeznaczone dla najmłodszych odnoszące się do
świata kuchni wypełnionej najróżniejszymi sma−
kami i zapachami.

Dzieci mogły też mile spędzić czas, biorąc udział
w zajęciach plastycznych. Rysowały kredą na wiel−
kiej, czarnej flizelinie rozłożonej na ziemi. Były też
recytacje wierszy, występy wokalne i prezentacje
gry na keyboardzie.

Corocznie spotykamy się w jeden wybrany dzień,
by położyć akcent na wzmocnienie wewnętrznych
relacji rodzinnych i szkolnych. Wszystko to odbywa
się dzięki wspólnym grom i zabawom. Dogodny
czas sprzyja temu, że uczniowie i nasze całe rodzi−
ny mogą się integrować, nie tylko w tym wyjątko−
wym dniu, ale i zawsze w trakcie wspólnych przed−
sięwzięć podejmowanych na rzecz szkoły. Pamię−
tamy przede wszystkim o dobru dziecka.

Krzysztof Felsmann
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Z s. M. El¿biet¹ Siepak ZMBM,

rzeczniczk¹ Sanktuarium Bo¿ego

Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach

i Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej

Mi³osierdzia, rozmawia

ks. Piotr Stangricki MS.

Kult Miłosierdzia Bożego jest dziś jednym
z najbardziej popularnych rodzajów pobożności.
Jakie jest jego najgłębsze przesłanie?

Kult Miłosierdzia Bożego w formach przeka−
zanych przez św. siostrę Faustynę jest częścią
wielkiego orędzia, z którym Pan Jezus wysłał ją
do całego świata. Zasadniczym jego przesłaniem
jest przypomnienie światu biblijnej prawdy o mi−
łości miłosiernej Boga do każdego człowieka oraz
wezwanie do głoszenia jej z nową mocą poprzez
świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.

Siostra Faustyna pisze, że każda dusza, na−
wet najnędzniejsza, może stać się wielką
świętą. W jaki sposób z tego przesłania może
skorzystać człowiek, który ma poczucie prze−
granego życia? Jak zacząć od nowa?

Myślę, że powinien zacząć od lektury choćby
Dzienniczka św. siostry Faustyny, jeśli Pismo
Święte wydaje mu się zbyt trudne, by odkryć tę
prawdę, że jest kochany i że Bóg nigdy go nie
przestał kochać, zawsze czeka na niego. Zwykle
bowiem odejście od Boga wiąże się z fałszywym
Jego obrazem. Siostra Faustyna w swym Dzien−
niczku przez pryzmat mistycznych doświadczeń
przybliża nam Boga, który jest nie tylko Sędzią
sprawiedliwym, ale i miłosiernym Ojcem, pragną−
cym tylko szczęścia dla swych dzieci na Ziemi
i w wieczności. On zawsze pozostaje wierny swej
stwórczej miłości, dlatego nieustannie troszczy
się o człowieka, wyrywa go z niewoli zła, jest
zawsze po jego stronie, a nigdy przeciwko nie−
mu. Niezwykle ważne w tej drodze powrotu do
Boga są świadectwa innych ludzi, bo one poka−
zują w praktyce, jak działa Boże miłosierdzie, jeśli
człowiek się na nie otwiera.

Czy Boże Miłosierdzie ma granice, a jeśli tak,
to gdzie one przebiegają?

Siostra Faustyna pisze o miłosierdziu jako
o największym przymiocie Boga, największym
w sensie doświadczania go przez człowieka. Ze
strony Pana Boga miłosierdzie jest nieskończo−
ne, niewyczerpane, pragnące hojnie udzielać się
wszystkim ludziom, obdarzać ich łaskami, poko−
jem i szczęściem, którego tak szukają. Ogranicza
je tylko wolność człowieka, ponieważ Pan Bóg,
choć bardzo pragnie udzielać swych łask, nie czy−
ni tego na siłę, ale szanuje ludzką wolność. Tak
więc granice miłosierdziu Boga stawia człowiek.

Świat usiłuje dziś zmarginalizować i zepchnąć
na peryferia ludzkiego istnienia cierpienie. Fau−
styna nazywa cierpienie skarbem największym
na Ziemi albo wielką łaską, w której krystalizu−
je się miłość. W jaki sposób współczesny czło−
wiek powinien podchodzić do cierpienia osobi−
stego i bliźnich?

To najtrudniejsza rzecz w życiu każdego czło−
wieka. Św. siostra Faustyna też tego doświad−
czyła. Nim nauczyła się przyjmować i przeżywać
cierpienie, otrzymała wiele lekcji od Pana Jezusa
i Matki Najświętszej, którzy na różne sposoby
ukazywali jej nie drogi ucieczki przed cierpieniem,
ale to, w jaki sposób sobie z nim radzić. Ta pe−
dagogia polegała przede wszystkim na ukazywa−
niu wartości ludzkiego cierpienia złączonego
z cierpieniem Chrystusa, przez które najpełniej
można uczestniczyć w dziele zbawienia oraz
uświęcenia własnego i innych ludzi. Jezus zapew−
niał ją też o swoim wsparciu, pomocy, miłującej
obecności, by wiedziała, że w tych trudnych chwi−
lach nie jest sama, że Jezus jej nie opuszcza,
choć Jego obecności nie odczuwa. W Dziennicz−
ku siostra Faustyna zapisała zdumiewające zda−
nie: „Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam
dwóch rzeczy zazdrościli: pierwszej — to jest przyj−
mowania Komunii św., a drugiej — to jest cier−
pienia” (Dz. 1804). Tak więc w naszych bole−
snych doświadczeniach możemy korzystać z do−
świadczenia siostry Faustyny.

W tym roku przypada 110 rocznica urodzin
i 15 rocznica kanonizacji św. Faustyny. Czy te
jubileusze przyciągnęły większe rzesze pielgrzy−
mów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia?

Tak się składa, że w tym roku przypada wiele
okrągłych rocznic związanych z życiem św. Fau−
styny i orędziem Miłosierdzia. To nie tylko 110
rocznica jej urodzin i chrztu, ale także 90 roczni−
ca wstąpienia do naszego Zgromadzenia, 20
rocznica uznania za duchową współzałożycielkę
naszego Zgromadzenia, 15 rocznica kanonizacji
oraz 80 rocznica pierwszego publicznego uczcze−
nia obrazu Jezusa Miłosiernego w Ostrej Bramie,
80 rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia
Bożego, 30 rocznica wprowadzenia Święta Miło−
sierdzia w archidiecezji krakowskiej i 15 roczni−
ca — w całym Kościele. Te rocznice może wprost
nie przekładają się na ilość pielgrzymów, ale na
pewno sprzyjają głębszemu poznawaniu życia,
duchowości i misji Apostołki Bożego Miłosier−
dzia. Można to zaobserwować choćby na naszej
stronie internetowej: www.faustyna.pl — w świę−

to Miłosierdzia było na niej 30 400 unikalnych
użytkowników. Dzięki transmisji on−line z kaplicy
z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosierne−
go i grobem św. Faustyny do łagiewnickiego
Sanktuarium każdego dnia pielgrzymuje tysiące
ludzi. Wystarczy wspomnieć, że w modlitwie Go−
dziny Miłosierdzia i Koronki, transmitowanej przez
kilka rozgłośni katolickich, modli się z siostrami
każdego dnia ponad 250 000 osób.

Bł. ks. Michał Sopoćko mawiał, że „ufność
w Miłosierdzie Boże broni przed atakami piekła”.
Jak rozumieć prawdziwą ufność, aby nie pomy−
lić jej z religijną zuchwałością?

Dla św. Faustyny ufność oznacza całożyciową
postawę człowieka wobec Boga, która jest toż−
sama z biblijną wiarą. Polega więc nie tylko na
przyjęciu Bożego słowa, ale na wypełnieniu go
w życiu. Dlatego miarą ufności jest właśnie peł−
nienie woli Bożej objawionej w przykazaniach,
obowiązkach stanu, słowie Bożym czy rozpozna−
nych natchnieniach Ducha Świętego. Na tyle ufa−
my, na ile pełnimy wolę Bożą. A Jezus powie−
dział do siostry Faustyny, że ufność, czyli osta−
tecznie pełnienie Jego woli, jest jedynym naczy−
niem do czerpania łask. Zaprzeczeniem ufności
jest zuchwałość, czyli liczenie na pobłażliwość
Boga, a nie jego miłosierdzie, oraz rozpacz, któ−
ra odmawia wszechmocy Bożemu miłosierdziu.

Jakie najcenniejsze pamiątki swojej ducho−
wej założycielki przechowują siostry Matki Bo−
żej Miłosierdzia?

Niewątpliwie największym skarbem jest ręko−
pis Dzienniczka św. siostry Faustyny, w którym
zostało zapisane nie tylko orędzie Bożego miło−
sierdzia, ale także jej droga do zjednoczenia
z Bogiem, po której prowadził ją sam Jezus. Dla−
tego to dzieło dla wielu ludzi jest modlitewnikiem
i wspaniałym podręcznikiem życia duchowego.
W skarbcu Zgromadzenia mamy też listy św.
Faustyny i jej spowiedników, obrączkę z zaślu−
bin wieczystych, dowód osobisty… Tych pamią−
tek, które zarazem są relikwiami, nie można zo−
baczyć. Ale w maleńkim muzeum w Krakowie−
Łagiewnikach można zobaczyć oryginalny ołtarzyk
z rodzinnego domu św. Faustyny, którym się
opiekowała, lampkę z Wilna, przy której pisała
swój dzienniczek, czy kubek, który miała w kra−
kowskim refektarzu.

Mi³osierdzie Bo¿e
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Pan Bóg od zawsze posługuje się
cudami, żeby pokazać ludziom tak mocno trzy−
mającym się świata materialnego, że jest też
inna, nadprzyrodzona rzeczywistość. Jego działa−
nie w ten nadzwyczajny sposób wstrząsa nami
tak znacząco, że po takim wydarzeniu niemożli−
we jest już życie tak, jakby Boga nie było. 

W Dzienniczku św. siostry Faustyny znajduje
się proroctwo na temat pewnego zgromadzenia
sióstr zakonnych, które powstanie, by wypraszać
miłosierdzie Boże dla świata. Przepowiednia ta
mówi o tym, że Bóg poprzez tę wspólnotę i miej−
sce, w którym ona powstanie, będzie rozlewał
swe łaski w nadmiarze. 

Ponad 10 lat temu w Rybnie, małej miejsco−
wości pod Sochaczewem, w cudownych okolicz−
nościach, opisywanych na stronie internetowej
www.misericordiadei.pl, powstała Wspólnota
Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia. Tym samym
proroctwo, po niemal 70 latach, wypełniło się.

Każdego dnia w ubogiej kaplicy o godzinie 15
przed Najświętszym Sakramentem i obrazem
Jezusa Miłosiernego odmawiana jest Koronka
do Bożego Miłosierdzia. Pomimo klauzurowego
charakteru zgromadzenia jest ona otwarta dla
wszystkich pielgrzymów, jednak najwięcej przy−
bywa ich w Niedzielę Miłosierdzia, czyli pierwszą
niedzielę po Wielkanocy. W tym dniu, jak pisze
św. Faustyna w Dzienniczku, niebo jest otwarte
na wszystkie prośby, a Bóg nikomu proszącemu
z wiarą nie odmawia.

W roku 2010 w Niedzielę Miłosierdzia prosi−
łam Pana Boga o wiele, najgoręcej zaś o kolej−
ne dziecko. Miałam już dwóch synów. Niebawem
zaszłam w ciążę. Mój stan błogosławiony nie
przebiegał jednak zbyt gładko. Jak się okazało,
pod sercem nosiłam bliźniaki, a ciąża miała ciężki
przebieg i przez lekarzy określana była jako za−
grożona (ostatnie dwa miesiące przed rozwiąza−
niem przeleżałam w pilskim szpitalu). W tym cza−

sie natknęłam się na informacje, że zgromadze−
nie zakonne, o którym czytałam w Dzienniczku,
istnieje naprawdę i na dodatek nie tak całkiem
daleko — w Rybnie. Sama, zmuszona do ciągłe−
go leżenia, poprosiłam męża, by pojechał do tej
miejscowości modlić się do Boga w intencji szczę−
śliwego rozwiązania, co uczynił przy najbliższej
nadarzającej się okazji. 

W 2011 r. w marcu na świat przyszli nasi dwaj
synowie. Niestety radość trwała krótko, bo już
w trakcie pierwszych dokładnych badań okazało
się, że Maksymilian, starszy bliźniak, ma 7−mili−
metrowego guza umiejscowionego przy żyle wrot−
nej odchodzącej od wątroby. Całkowicie blokował
on przepływ krwi w bardzo ważnym naczyniu krwio−
nośnym. Pani ordynator działu neonatologii pil−
skiego szpitala bezpośrednio zaangażowała się
w rozpoznanie nieprawidłowości występujących
u naszego synka. Rozpoczęła konsultacje z kole−
gami lekarzami z innych ośrodków w Polsce, szu−
kając porady i ewentualnych informacji na temat
podobnych zaburzeń. Niestety wszyscy potwierdzili,
że przypadek jest ciężki — nieoperacyjny u tak
małego pacjenta i prawdopodobnie śmiertelny. 

W tej czarnej godzinie nie przestawałam my−
śleć, że przecież w Niedzielę Miłosierdzia prosi−
łam o zdrowe dziecko. To nie tak miało być. Po−
trzebne było natychmiastowe wsparcie. Ja, bę−
dąc wciąż w szpitalu z maluszkami, wysłałam
męża z ponownymi prośbami do Rybna. Wiem,
że mąż modlił się żarliwie, prosił o miłosierdzie
Jezusa, ufnie błagał o łaski. Wieczorem, wraca−
jąc już do domu, zadzwonił z informacją, że wszyst−
ko załatwione i mam się już więcej nie martwić.
(Co ja bym bez niego zrobiła?)

Następnego dnia po kolejnych badaniach USG
pani ordynator oznajmiła, że zdarzyło się coś
nieoczekiwanego. Guz zmniejszył swój rozmiar
do 5 mm, pojawiło się krążenie krwi, w związ−
ku z czym możliwa była operacja. Dowiedzieli−
śmy się też, że zostaniemy skierowani do Cen−
trum Zdrowia Dziecka do Warszawy na konsul−
tacje i ewentualną operację. Z radości popłynę−
ły mi łzy i pomyślałam, że, owszem, pojedzie−

po nim. Lekarz nie była nawet
w stanie wskazać miejsca usy−
tuowania zmiany. Pani doktor
miała wyczulone oko na tego
typu zaburzenia występujące
u dzieci, gdyż od jej wczesnej
diagnozy zależy życie małych
pacjentów. Po badaniu stwier−
dziła, że przez lata jej praktyki
lekarskiej jest to drugi odno−
towany przez nią przypadek,
kiedy to tkanka, prawdopodob−
nie nowotworowa, samoistnie
i całkowicie zanikła. Na wypi−
sie szpitalnym, jaki otrzymali−
śmy, zapisano „zmiany opisy−
wanej w badaniach wcześniej−
szych nie uwidoczniono. Żyła
wrotna prawidłowa”.

Wielu ludziom opowiadamy
o cudzie, którym obdarzył nas
Bóg, spotykamy się z różnymi
reakcjami, lecz najbardziej za−
padła nam w pamięć reakcja
siostry Jany z Rybna, która po
wysłuchaniu naszej relacji
stwierdziła, że to normalne, bo
Bóg jest wspaniały i miłosier−
ny, a nasza historia jest jedną
z wielu opowieści o cudach,
które w Rybnie są na porząd−
ku dziennym. 

Wielu naszych znajomych,
którzy jak my zainteresowali się
tym cudownym miejscem, jego
historią i przesłaniem, dziś opo−
wiada swoje własne historie
otrzymanych łask.

Po takim doświadczeniu mi−
łosierdzia Bożego nie sposób
nie zmienić swojego życia. Nie−
ustannie nawracamy się, a na−
sza wiara w Boga opiera się na
całkowitej pewności co do Jego
ojcowskiej, opiekuńczej obecno−
ści w życiu każdego z nas. 

Ewa i Piotr Grzesiowie

my, ale nie do Warszawy na zabieg chirurgiczny, ale do Rybna
pod Warszawą, by dziękować Bogu za uzdrowienie naszego Mak−
symilianka. 

Od tego wydarzenia wszystko zaczęło się zmieniać, badania
kontrolne przeprowadzane co dwa dni wykazywały ciągły trend za−
nikania guza.

Wypisano nas więc do domu z zaleceniem stawienia się na
kontroli w ciągu najbliższego czasu. Po około miesiącu wciąż
lekko przestraszeni, lecz z drugiej strony całkowicie pewni szczę−
śliwego zakończenia przybyliśmy na badania. W ich trakcie pani
doktor jednak sprawiała wrażenie zdenerwowanej i poruszonej.
Znowu coś było nie tak. Tym razem jednak okazało się, że przy−
czyną poruszenia był całkowity zanik guza. Nie został nawet ślad

Cud Mi³osierdzia
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Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Pieczêcie parafii
œw. Jana Chrzciciela

w Trzciance
do 1945 r. Pieczêæ parafialna

z oko³o 1839 r.

Rozporządzeniem biskupa poznańskiego Leona
Przyłuskiego z 1852 r. wszystkie parafie diecezji
poznańskiej zobowiązane zostały do wyproduko−
wania i stosowania własnych pieczęci parafialnych.
W wyniku tego przepisu ujednolicono wymiary
i legendy pieczęci parafialnych, a w przypadku wy−
stąpienia odstępstw od wprowadzonych zasad zo−
bowiązano parafie do wymiany posiadanych pie−
częci. Parafia trzcianecka należała do diecezji po−
znańskiej od zarania swego istnienia (najprawdo−
podobniej od I poł. XVII w.) do 1920 r. W związku
z tym wskazywane rozporządzenie objęło również
nasz teren. W archiwum parafialnym do dzisiaj
zachowało się siedem starych pieczęci, z tego pięć
o wypukłym reliefie, służących do odciskania
w tuszu bądź sadzy, i dwa tłoki metalowe, prze−
znaczone do laku, o wklęsłym reliefie. W zbiorach
archiwalnych jest także pieczęć z wypukłym gu−
mowym reliefiem z parafii Maryi Dziewicy Królo−
wej Polski z Lwowa — Zniesienie.

Jeszcze przed obowiązywaniem rozporządzenia
biskupa Leona Przyłuskiego, bo mniej więcej od
1839 r., stosowane były w naszej parafii dwie
najstarsze zachowane do dzisiaj metalowe pie−
częcie — jedna okrągła, wklęsła do laku, a druga
owalna, wypukła do tuszu. Przedstawiają one sie−
dzącego św. Jana Chrzciciela, odzianego w skórę

wielbłądzią, który na lewym ramieniu przytrzymuje
długą laskę zakończoną krzyżem, a prawą ręką
wskazuje kierunek. Na pieczęciach nie ma żad−
nej informacji o rytowniku, który te tłoki wykonał.

Kolejna zachowana pieczęć to metalowa, owal−
na z podaną datą 1863 r. z postacią św. Jana
Chrzciciela dokonującego chrztu Chrystusa w Jor−
danie. Ten sam motyw przedstawiony został na
kolejnych dwóch okrągłych pieczęciach gumowych
z I połowy XX w. Również w przypadku tych trzech
pieczęci nie są znani ich wykonawcy.

Oprócz pieczęci parafialnych, którymi posługi−
wał się ówczesny proboszcz, były także pieczęcie
stosowane przez inne instytucje przy parafii.
W archiwum zachowały się dwie pieczęcie okrą−
głe — jedna wklęsła do laku, a druga wypukła do
tuszu, stosowane przez organ świeckiego nadzo−
ru nad parafią. Niemiecki napis na stalowych tło−
kach głosił: „Dozór kościelny gminy katolickiej
w Trzciance powiat czarnkowski”. Na obydwu pie−
częciach na odwrocie typariusza znajduje się in−
formacja o rytowniku, który tłoki te wykonał: „C.
VOIGT BERLIN”. Przypuszczalny czas powstania
tych pieczęci to II połowa XIX w., kiedy to w doku−
mentach archiwalnych można znaleźć ich odciski.

W pieczęciach trzcianeckiej parafii, stosowa−
nych do 1945 r., widoczny jest łaciński napis „+
SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS TRZCIANKEN−
SIS”, co znaczy „Pieczęć kościoła parafialnego
w Trzciance”. Znamienne jest to, że pomimo I roz−
bioru Polski w 1772 r., podczas którego Trzcianka
dostała się pod panowanie Prus, a nazwę miej−
scowości zmieniono na Schönlanke na 173 lata,
w nazewnictwie kościelnym nadal zachowała się
polska nazwa „Trzcianka”. Na najstarszych dwóch
pieczątkach łacińska pisownia Trzcianki uwzględ−

niała literę „K”, natomiast na późniejszych literę
„C” — „TRZCIANCENSIS”. Nazwa „Schönlanke”
stosowana była jedynie na pieczęciach z niemiecką
legendą trzcianeckiego dozoru kościelnego, który
jednak był organem świeckim, sprawującym nad−
zór nad działalnością parafii.

Ciekawą pieczątką zachowaną w archiwum
parafialnym jest z pewnością pieczątka z parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski z Lwowa —
Zniesienie. Gumowy tłok tej pieczątki zawiera
łaciński napis: „Pieczęć kościoła parafialnego
obrządku łacińskiego pod wezwaniem Maryi Dzie−
wicy Królowej Polski Lwów — Zniesienie”. Przed
II wojną światową oraz w czasie jej trwania para−
fię tę obsługiwali polscy księża saletyni. W la−
tach 1939–1945 proboszczem w tej parafii był
ks. Stanisław Sowa MS (1912–1976), który po
zawierusze wojennej przybył do Trzcianki w 1946
r. i przez dwa lata pełnił funkcję wikariusza i ka−
techety. Ponownie decyzją władz Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette ks. Stani−
sław Sowa MS związany został z Trzcianką w la−
tach 1952–1957, gdy pełnił funkcję proboszcza
i superiora. To właśnie ten kapłan w 1946 r.
najprawdopodobniej przywiózł ze sobą z Lwowa
do Trzcianki przywoływaną pieczątkę.

Z publikacji Marcina Hlebionka Studia z dziejów
Trzcianki i Ziemi Trzcianeckiej dowiadujemy się
o innych pieczęciach stosowanych przez ówczesnych
naszych miejscowych proboszczów i trzcianecką
parafię. To na podstawie jedynie zachowanych do−
kumentów archiwalnych wiadomo, że swoje probosz−
czowskie pieczęci mieli: ks. Jan Ginter (proboszcz w
Trzciance w latach 1754–1778) i ks. Ignacy Stiel−
ke (proboszcz w latach 1778–1790). Pierwszą znaną
z dokumentów archiwalnych pieczęcią parafialną była
pieczęć przedstawiająca sylwetkę istniejącego do
1831 r. drewnianego kościoła pw. Trójcy Świętej

(wybudowanego w 1717 r.). Pieczęć ta była stoso−
wana po 1789 r., a nawet kilka lat po wybudowa−
niu nowego murowanego kościoła w 1835 r., który
już miał nowego patrona — św. Jana Chrzciciela.
Po reformie wprowadzonej przez bpa Leona Przyłu−
skiego parafia trzcianecka uzyskała w 1853 r. pie−
częć wykonaną przez poznańskiego rytownika Fry−
deryka Wilhelma Belowa, która nie zachowała się
do dzisiaj, a po której pozostał jedynie ślad w doku−
mentach archiwalnych.

Trzy najstarsze pieczątki zachowane w archi−
wum parafialnym, opisane na wstępie, zostaną
zaprezentowane na wystawie w Muzeum Archi−
diecezjalnym w Poznaniu w dniach od 1 wrze−
śnia do 17 października br., poświęconej poznań−
skiemu pieczętarzowi i medalierowi Fryderykowi
Wilhelmowi Belowowi (1822 –1895), wielkiemu
polskiemu patriocie. Choć nie ma dowodu na
to, że pieczęcie te wyszły spod jego ręki, to jed−
nak powstały w czasie jego działalności, a pie−
czątka z 1863 r. niewątpliwie wzorowana była
na nieistniejącej już dziś pieczęci z 1853 r., au−
torstwa właśnie tego grawera.

Ślady istniejących i nieistniejących pieczęci
parafialnych w dokumentach archiwalnych roz−
sianych po różnych archiwach kościelnych i pań−
stwowych stanowią dobry przyczynek do zgłębia−
nia wiedzy historycznej o naszym kościele, para−
fii i mieście.

Edwin Klessa

Bibliografia: Marcin Hlebionek, Studia z dziejów Trzcian−
ki i Ziemi Trzcianeckiej, Trzcianka 2005.

Sprostowanie do tekstu Muzyka i śpiew w trzcianeckim ko−
ściele [„Światło z La Salette” nr 3(68) 2015]: Pan Grzegorz
Pater od 1974 r. w wieku 15 lat rozpoczął samodzielną grę
na organach w kościele w Kuźnicy Czarnkowskiej. Przedtem
już od 12. roku życia zastępował w czasie nieobecności swo−
jego ojca Bolesława Patera w grze na organach w Trzciance.

Pieczêæ parafialna

z I po³owy XX wieku.

Pieczêæ dozoru koœcielnego

z II po³owy XIX w.

Pieczêæ parafialna

z Lwowa – Zniesienie.

Komplet zachowanych

pieczêci parafialnych

sprzed 1945 r.
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Kapliczka
w Niekursku

Kontynuując wędrówki po naszej parafii
w poszukiwaniu kapliczek, tym razem, po prze−
byciu 10 kilometrów drogą wojewódzką nr 178
prowadzącą z Trzcianki w kierunku Wałcza, do−
cieramy do Niekurska. Jest to bardzo urokliwa,
zadbana wieś. Znajduje się tutaj kościół filialny
pw. św. Bartłomieja, który został zbudowany
w roku 1838, zaś jego poświęcenie odbyło się
dopiero w roku 1936.

Gdy przejeżdżając przez wieś, zbliżamy się do
ostatnich domów, przy wyjeździe z Niekurska
w stronę Wałcza, naszym oczom — po lewej
stronie, tuż obok drzewa — ukazuje się muro−
wana z czerwonej cegły, przydrożna kapliczka
pokryta blaszanym daszkiem. Ona również, po−
dobnie jak kościół, pochodzi z XIX wieku. Trze−
ba przyznać, że mieszkańcy troszczą się o nią.
Otoczona jest drewnianym płotkiem. Wokół
kapliczki, wewnątrz ogrodzenia są posadzone
kwiaty. Sama kapliczka, która ma charakter
słupowy, składa się z kilku poziomów. W gór−
nej części, tuż pod
daszkiem, znajduje
się kilkudziesięciocen−
tymetrowej wysokości
figura. Jak wiemy, naj−
częściej w przydroż−
nych kapliczkach wid−
nieją postaci Jezusa
oraz Maryi. Tym razem
mamy do czynienia
z postacią św. Józefa.
Obecnie figurka jest
szara. Zapewne pier−
wotnie była kolorowa.
Ze względu na to, że
ta część kapliczki jest
wsparta na czterech
narożnych filarach po−
łączonych łukami, fi−
gurka widoczna jest

z czterech stron. Poniżej, w środkowej i jedno−
cześnie najdłuższej części, znajdują się z czte−
rech stron wnęki, które — podobnie jak wyższa
część kapliczki — od góry zakończone są łuka−
mi. Od frontu, w jednej z wnęk, umieszczony
został drewniany krzyż z postacią ukrzyżowane−
go Chrystusa, podparty na ceglanej półeczce.
Pozostałe wnęki są puste. Przestrzeń za ka−
pliczką dodaje jej uroku, gdyż zieleń drzew i krze−
wów ożywia widok tego miejsca.

Dodatkowym elementem kapliczki, pochodzą−
cym już z czasów nam współczesnych, jest znaj−
dująca się przed bryłą kapliczki figura Syna Bo−
żego, która bardzo przypomina nam obraz Miło−
siernego Jezu, ufam Tobie, namalowany na pod−
stawie objawień siostry Faustyny Kowalskiej.
Postać została postawiona na dobudowanym
do cokołu kapliczki postumencie. Tak jak na
obrazie, tak i tutaj z ciała Chrystusa rozchodzą
się promienie, które przypominają nam
o łaskach płynących z Serca Jezusa. Figurka ta
zabezpieczona została przed niedogodnymi wa−
runkami atmosferycznymi za pomocą szklanej
obudowy.

Cieszmy się, że mamy w swoim otoczeniu
zabytki kultury chrześcijańskiej, o które wciąż
dbają ludzie pobożni, wierni Bogu.

Piotr Starosta
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· XXVIII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu – 6−11 lipca · XXXIII Piesza Pielgrzym−
ka na Jasną Górę – 31 lipca−13 sierpnia · odpust w Niekursku – 25 sierpnia

Wakacje to czas odpoczynku i dobrej zaba−
wy. Człowiek nie chce myśleć wtedy o kłopo−
tach dnia codziennego, nie mówiąc już o Jezu−
sie. Bóg natomiast jest wszędzie i „łapie” czło−
wieka w najmniej oczekiwanym momencie, np.
na plaży w nadmorskich kurortach lub w małej
wiosce na  końcu świata. Od kilku lat w diece−
zji koszalińsko−kołobrzeskiej organizowane są
dwie duże akcje: Ewangelizacja Nadmorska
oraz Ewangelizacja Wioskowa.

Ewangelizacja Nadmorska jest akcją o bar−
dzo specyficznym charakterze. Ewangelizatorzy,
chodząc po plażach, jak pierwsi apostołowie
nie mają ze sobą nic oprócz kilku par spodni,
dwóch koszulek i przyborów do mycia w myśl
Ewangelii: „Nie bierzcie na drogę torby ani
dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart
jest bowiem robotnik swej strawy” (Mt 10,10).
Idą ze śpiewem na ustach, głosząc swoim
świadectwem Boga Żywego, którego w życiu
spotkali, który jest praw−
dziwy, troskliwy i kocha−
jący. Nie zdarzyło się
jeszcze, aby ktoś z eki−
py był głodny lub nie
miał gdzie spać. Bóg
troszczy się o wszystko.
Wieczorem zapraszamy
na Mszę św. z modlitwą
o uzdrowienie. Ludzie

przychodzą, a Bóg dotyka ich serc, umacnia
i uzdrawia.

Ewangelizacja Wioskowa nie jest już tak
bardzo szalona jak ta pierwsza „na żebraka”,
ponieważ w tym przypadku wszystko jest wcze−
śniej ustalone z księdzem proboszczem danej
parafii. Kilkuosobowa ekipa dzieli się doświad−
czeniem swojej wiary. Idziemy ze śpiewem,
zapraszamy dzieci i zaczynamy wspólną zaba−
wę, potem jest krótka katecheza i zaproszenie
na wieczorną Mszę św. Po południu znowu ru−
szamy od domu do domu, by mówić ludziom
o Jezusie, modlić się z nimi, zapraszać na wie−
czorną Mszę św. oraz ognisko — ostatni punkt
programu, który trwa najdłużej. Przy ognisku
rozpoczynają się rozmowy, począwszy od tych
zwykłych: „Jak się żyje? Jak zdrowie?”, aż po
te trudne: o chorobach, cierpieniu i niedostat−
ku. Ludzie na wioskach są bardzo otwarci. Po
takich spotkaniach wracamy z wakacji umoc−

nieni i jeszcze bardziej
ufamy Bogu, który trosz−
czy się o nas

Więcej o akcjach
ewangel izacy jnych:
www.miastopana.pl.

Joanna Grzywacz
pracowniczka

Domu Miłosierdzia
w Koszalinie,

ewangelizatorka

Wakacyjna ewangelizacja


