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Charyzmat
saletynów
Z Genera³em Zgromadzenia

Misjonarzy Matki Bo¿ej

z La Salette ks. Silvano Marisa MS

rozmawia ks. Józef Kopciñski MS.

Mam zaszczyt rozmawiać z Generałem
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette ks. Silvano Marisa MS, pierwszą
osobą odpowiedzialną za nasze zgromadzenie za−
konne na całym świecie. Na początek naszej roz−
mowy chciałbym zapytać, jak zrodziło się Księdza
powołanie do życia zakonnego?

Jako dziecko urodzone w dniu 27 września 1946 r.
wychowałem się w dalekim zakątku Włoch w pro−
wincji Trento w miejscowości Trambileno. W mojej
rodzinnej parafii od 1856 r. jest mały kościół, raczej
kaplica, który stanowi Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej. Dlatego od dzieciństwa wzrastałem
w bliskości Maryi z La Salette, co zapewne sprawi−
ło, że już od dzieciństwa chciałem zostać księdzem.
Rozmawiałem o tym z moim proboszczem, jednak
on nigdy nie sugerował mi, bym wstąpił do semi−
narium diecezjalnego, które było blisko mojej ro−
dzinnej miejscowości. W 1956 r. przeżywaliśmy
100 rocznicę powstania tej kaplicy i na tę uroczy−
stość do wygłoszenia kazania i celebrowania Mszy
św. został zaproszony jeden z saletynów. Uderzyło
mnie to, że przyjechał do Trento na motorowerze
oraz że w swojej walizce miał krzyż saletyński
z młotkiem i obcęgami. Zainteresowałem się jego
wyglądem, czego wcześniej nie widziałem, i wtedy
ów saletyn opowiedział mi historię objawienia Matki
Bożej związaną z takim właśnie wizerunkiem krzy−
ża. Proboszcz rodzinnej mojej parafii, wiedząc, że
chcę wstąpić do seminarium, rozmawiał o tym
z przybyłym saletynem i za jego pośrednictwem na−
wiązałem kontakt ze Szkołą Apostolską w Salma−
cie, która była odległa od mojego domu o 500
km. Moi rodzice zgodzili się z moim pragnieniem
i wysłali mnie do niej. Jako mały chłopiec jechałem
sam pociągiem cały dzień, by spełnić pragnienie

i rozpocząć przygodę z po−
wołaniem.

Wspomniał Ksiądz o ro−
dzicach. Czy mogę prosić
Księdza o przedstawienie
swojej rodziny?

Mój ojciec pracował
jako robotnik sezonowy
w Szwajcarii przez 22 lata.
Moja mama zajmowała
się domem i wychowa−
niem dzieci. Było nas
siedmioro rodzeństwa,
z czego dwoje zmarło

w niemowlęcym wieku, zostało nas pięcioro — czte−
rech braci i siostra, spośród których ja byłem naj−
młodszy. Wszyscy trzej moi bracia, podobnie jak
ojciec, musieli emigrować z kraju za pracą. Było to
dla naszej rodziny bardzo ciężkie doświadczenie,
ponieważ w domu pozostawała ze mną tylko mama.
Pozostałe rodzeństwo wraz z ojcem przyjeżdżało do
domu tylko na zimę.

Kiedy Ksiądz rozpoczął seminarium, to w domu
pozostała tylko sama mama.

Tak było. Moi bracia pomagali mi się wykształ−
cić. To dzięki nim ukończyłem 5−letnią szkołę
w Salmacie, a następnie 3−letnie liceum w Tury−
nie. Następnie zostałem wysłany do nowicjatu we
Francji i tam w Lyonie przeszedłem 2−letnie studia
filozoficzne. Później wróciłem do Rzymu, gdzie przez
dwa lata studiowałem teologię, trzeci rok teologii
kończyłem natomiast w Neapolu, tam też zdoby−
łem licencjat z teologii biblijnej.

Koniec studiów, święcenia kapłańskie i jaka
posługa kapłańska?

Święcenia kapłańskie otrzymałem w Neapolu
w naszej nowo wybudowanej parafii, gdzie przez
10 lat pracowałem jako kapłan, będąc również
odpowiedzialny w diecezji za duszpasterstwo mło−
dzieży i powołań. W tym czasie pełniłem również
funkcję przełożonego wspólnoty zakonnej oraz
jako młodego księdza wybrano mnie na prowin−
cjała prowincji włoskiej. Pełniąc tę funkcję, w 1982
r. uczestniczyłem w kapitule generalnej w Rzymie,
gdzie zostałem wybrany do zarządu generalnego,
byłem w tym czasie również proboszczem w para−
fii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzymie. Prowincja−
łem prowincji włoskiej byłem sześć lat i po prze−
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rwie kolejne trzy lata. W 2006 r. zostałem wybra−
ny na zastępcę generała, od 2012 r. natomiast
pełnię posługę generała.

Jak wygląda posługa generała saletynów?
Zadaniem generała, jak mówi nasza reguła za−

konna, jest bycie znakiem jedności całego zgro−
madzenia. Polega to też na realizowaniu uchwał
rady generalnej. Trzecim moim zadaniem jest otwie−
ranie nowych misji oraz dbanie o otwartość człon−
ków zgromadzenia na nowe wyzwania. Moim za−
daniem również jest pobudzanie zarządów prowin−
cjalnych, by prowincjałowie stawali się odpowie−
dzialni za prowincję i czynili to w wierności nasze−
mu charyzmatowi. Oprócz tego głównego przesła−
nia w moim życiu jest oczywiście obecna zwykła
szara praca w administracji.

Jakie trudności zauważa Ksiądz Generał w re−
alizacji charyzmatu zgromadzenia?

Obecnie, co zauważam, największą trudnością
jest wierność w życiu wspólnotowym. Muszę przy−
znać, że nasi bracia na całym świecie wykonują
ogromną pracę, która jest doceniana przez lokal−
ne Kościoły i wiernych, ale to, nad czym my po−
winniśmy pracować jest to, by w
centrum naszego życia zakonne−
go było życie wspólnotowe. Naj−
ważniejszą posługą dla mnie jest
dawanie świadectwa życia wspól−
notowego. Dopiero potem przy−
chodzi czas na służenie lokalne−
mu Kościołowi. Jest to najwięk−
sze wyzwanie i zarazem najwięk−
sza trudność.

Co Ksiądz przyjmuje w naszym
zgromadzeniu z radością?

Radością jest dla mnie to, że
widzę wielki entuzjazm współbra−
ci działających w ramach misji,
jaką pełnią na różnych kontynen−
tach i w różnych posługach. Uwi−
dacznia się to w opiniach ludzi zna−
jących nasze wspólnoty, mówią
o nas pozytywnie. Radością jest
również to, że widzę wielu młodych
i radosnych misjonarzy saletynów.
Oznacza to, że nasza duchowość
jest ich dziedzictwem i żyją ducho−
wością saletyńską. Napawa mnie

również zadowoleniem to, że widzę wielkie przy−
wiązanie do Kościoła. Wielu młodych wstępuje do
zgromadzenia, by rozpowszechniać charyzmat sa−
letyński w świecie. Widoczne jest to szczególnie
podczas przygotowania do ślubów wieczystych, kie−
dy to kandydaci na zakonników z całego świata
każdego roku przez miesiąc przebywają wspólnie
na La Salette. Można wtedy poczuć puls życia na−
szego zgromadzenia. Świadczy to również o tym,
że saletyński charyzmat jest żywy i aktualny.

Jak postrzega Ksiądz Generał naszą polską pro−
wincję?

Polska prowincja była zawsze ożywiona wielkim
duchem misyjnym. Nigdy nie zatrzymała się w gra−
nicach swojego kraju, ale zawsze niosła Dobrą No−
winę poza granicę swojej Ojczyzny. To polscy sale−
tyni jako pierwsi wyjeżdżają z posługą do emigran−
tów w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, następ−
nie na Madagaskar czy obecnie do krajów Europy
Wschodniej i Zachodniej.

Cenną rzeczą jest bogactwo świeckich, którzy
żyją wokół nas i są oddani posłudze dla Kościoła.
Ci ludzie chcą uczestniczyć w naszym charyzmacie

saletyńskim, i o to polska prowin−
cja powinna zadbać i rozwijać pra−
cę w tym kierunku. Będzie to inny,
jeszcze głębszy znak naszego cha−
ryzmatu. Trzeba myśleć o przyszło−
ści, co będzie za jakiś czas z Ko−
ściołem w Polsce i z naszą pro−
wincją. Jednak nie chodzi tylko
o przyszłość, bowiem i w obecnym
czasie są takie środowiska, do
których księża nie mają dostępu.
Przeciwnie świeccy — mogą je
ewangelizować. Potrzeba więc do−
cenienia ich roli w Kościele. Tak
działają wszystkie zgromadzenia
zakonne na całym świecie. Do tego
wzywa również papież, zalecając, by
zgromadzenia zakonne z otaczają−
cych ich ludzi świeckich tworzyły tzw.
rodziny charyzmatyczne.

Serdecznie dziękuję Księdzu
Generałowi za rozmowę i życzę
wielu łask Bożych w pasterzowa−
niu naszemu zgromadzeniu.
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8 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pań−
skiego podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci,
które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w
poprzednim roku, przeżywały rocznicę tej ważnej
uroczystości. Nie zapominajmy o modlitwie w ich
intencji, prosząc, aby Chrystus umacniał je i bło−
gosławił, pomnażając ich wiarę.

14 maja w naszym kościele o godz. 14.00
została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji
Powiatowego Dnia Strażaka. Po zakończeniu Eu−
charystii na placu przy platanie odbył się uroczysty
apel, a po nim przemarsz pododdziałów Straży
Pożarnej ulicami Trzcianki. Strażackie święto za−
kończył wesoły festyn w parku 1 Maja.

26 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświęt−
szego Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 w parku 1 Maja została odprawio−
na uroczysta Msza św. celebrowana przez kapła−
nów obu trzcianeckich parafii. Po Eucharystii wy−
ruszyła ulicami miasta procesja eucharystyczna.
Wspaniała majowa pogoda i fakt, że tym dniu
przypadał również Dzień Matki, nadały uroczysto−
ści dodatkowego, radosnego wymiaru. Pamiętaj−
my w modlitwach o naszych mamach, wyrażając
w ten sposób wdzięczność za ich trud poświęco−
ny naszemu wychowaniu i za bezgraniczną miłość,
jaką nas obdarzają.

2 czerwca na zakończenie oktawy Bożego Cia−
ła po Mszy św. wieczornej odbyła się procesja
eucharystyczna wokół kościoła, a na jej zakoń−
czenie – tradycyjne poświęcenie wianków oraz bło−
gosławieństwo małych dzieci.

30 maja w prezbiterium naszego kościoła roz−
poczęły się prace konserwatorskie środkowej i
dolnej części nastawy ołtarza głównego. Pierwszym
krokiem konserwatorów było zdemontowanie ze
środkowej i dolnej części konstrukcji wszystkich
figur i ornamentów oraz obrazu św. Jana Chrzci−
ciela – patrona kościoła, a także tabernakulum.
Elementy ołtarza przetransportowano do pracow−
ni konserwatorskiej, gdzie przejdą gruntowną re−
nowację, która przywróci im pełny blask. Sama
nastawa ołtarzowa też jest poddawana zabiegom
renowacyjnym na miejscu. Koszt całościowy wy−
mienionych prac wyniesie 125 811 zł.

5 czerwca nasza parafia gościła siostrę prze−
łożoną Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety z Góry

Oliwnej w Jerozolimie. Na wszystkich Mszach św.
s. Benigna Okupniak CSSE opowiadała o swoim
zakonie oraz przede wszystkim o pracy polskich elż−
bietanek w Ziemi Świętej. Ilustracją jej słów był barw−
ny pokaz multimedialny. Bezpośrednio po każdej
Mszy św. przed kościołem można było złożyć ofiarę
na pokrycie kosztów sierocińca prowadzonego przez
siostry w Jerozolimie. Dzięki ofiarności parafian ze−
brano niebagatelną kwotę: 6 512,13 zł.

W dniach 17–19 czerwca trwał w naszej para−
fii Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej
Służby Liturgicznej, którego organizatorami były Sa−
letyńskie Duszpasterstwo Powołań i nasza para−
fia pw. św. Jana Chrzciciela. Honorowy patronat
nad turniejem objęli Burmistrz Trzcianki i Proboszcz
naszej parafii.

19 czerwca przeżywaliśmy odpust parafialny
ku czci św. Jana Chrzciciela. Kazania odpustowe
głosił i uroczystą Sumę odprawił ks. Robert Gło−
dowski MS – asystent prowincjalny Zgromadze−
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Po za−
kończeniu odpustowej procesji eucharystycznej
wokół kościoła odbyło się uroczyste podsumowa−
nie Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Sa−
letyńskiej Służby Liturgicznej. O godz. 14.00 na−
tomiast na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji
nad jeziorem Sarcz rozpoczął się Festyn Rodzin−
ny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Hospicjum
Trzcianka przy współudziale naszej parafii.

Piotr Syrotiak

Renowacja o³tarza g³ównego
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Rocznica Pierwszej Komunii œw.

Bo¿e Cia³o – Msza œw.

Bo¿e Cia³o – procesja

Wizyta siostry z Jerozolimy
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Œwiêto parafialne – odpust
ku czci œw. Jana Chrzciciela
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tem wokół kościoła, gromadząca zarówno para−
fian, jak i właśnie licznych księży i ministrantów
gości.

Wzorem roku ubiegłego Festyn Parafialny inte−
grujący całe rodziny miał miejsce na stadionie miej−
skim Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z tą jednak róż−
nicą, że w tym roku połączone zostały dwie inicjaty−
wy. Mianowicie gospodarzem i organizatorem za−
bawy poza parafią było Stowarzyszenie Hospicjum
Trzcianka, które do tej pory miało własny festyn
przypadający w dniu Bożego Ciała. Wierzymy, że
zespolenie sił będzie pomagało w integracji całe−
go społeczeństwa trzcianeckiego. Symbolem tego
było wspólne rozpoczęcie festynu przez panią pre−
zes trzcianeckiego Hospicjum Bogumiłę Żyźniewską
oraz ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS.

Jak co roku, nie zabrakło wielu atrakcji dla dzie−
ci i dorosłych. Na wszystkich czekały zawsze cie−
szące się ogromnym powodzeniem losy, z których
każdy wygrywa. Bardzo widocznym elementem te−
gorocznej loterii były krzewy ozdobne, z którymi
odchodzili szczęśliwcy, ale można było wygrać tak−
że wiele sympatycznych gadżetów, jak również wi−
zytę w gabinecie fryzjerskim czy u innego specjali−
sty. Nie mogło zabraknąć punktów gastronomicz−
nych, w których można było posilić się np. kieł−
basą z grilla, słodkościami lub ugasić pragnienie
orzeźwiającymi napojami lub wodą po wysiłku wło−
żonym w udział w przeróżnych konkurencjach i atrak−
cjach. Kolejki przy poszczególnych stoiskach świad−

W Niedzielê 19 czerwca 2016 r. nasza

parafia mia³a swoje œwiêto — odpust ku

czci œw. Jana Chrzciciela. Uroczystoœæ

zosta³a wpisana w obchody Dni Trzcianki.

Tak by³o równie¿ w przypadku turnieju

ministrantów parafii saletyñskich ma-

j¹cego ju¿ charakter miêdzynarodowy,

jako ¿e ksiê¿a saletyni pos³uguj¹ tak¿e

w innych europejskich krajach.
W tym roku gospodarzem rozgrywek piłkarskich

została trzcianecka parafia. Dlatego też do Trzcian−
ki zjechało 190 ministrantów wraz z opiekunami
z Polski, Czech i Anglii, gdzie posługują nasi ka−
płani. Ponieważ o noclegi dla tak dużej grupy nie
jest łatwo, gościnności udzielił jej Zespół Szkół
Katolickich. Turniej został rozegrany już w sobotę
18 czerwca. Dzięki życzliwości gospodarzy mia−
sta młodzi sportowcy mogli skorzystać z obiek−
tów sportowych na stadionie. Poza tym, że wszyst−
kie drużyny zmagały się ze sobą na boisku piłkar−
skim, dodatkowym przeciwnikiem okazała się dla
nich pogoda. Deszcz bardzo przeszkadzał w roz−
grywkach, jednak chłopcy nie byli tym przerażeni.
Podsumowanie wyników eliminacji odbyło się
podczas Mszy św. odpustowej. Ks. Karol Tom−
czak MS, który był organizatorem mistrzostw,
ogłosił wyniki, a wszystkim uczestnikom nagrody
wręczał m.in. Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czar−
necki. Ponieważ zmagania turniejowe, jak i sam
przyjazd do Trzcianki dla większości uczestników
były wielkim wyzwaniem, wszyscy zostali nagro−
dzeni złotymi pamiątkowymi medalami i wieloma
różnymi nagrodami.

Msza św. odpustowa została odprawiona
w kościele parafialnym o godz. 11.00, a w tym
dniu Słowo Boże o św. Janie Chrzcicielu głosił
ks. Robert Głodowski MS, asystent prowincjal−
ny, zaś w gronie księży koncelebrujących było
wielu kapłanów saletynów i nie tylko. Imponują−
co wyglądała procesja z Najświętszym Sakramen−
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czyły o tym, jak wiele rodzin
zdecydowało się na zabawę
i wypoczynek na świeżym po−
wietrzu. Tym bardziej, że po−
goda dopisała znakomicie
i przez cały czas festynu przy−
grzewało słońce.

Od początku zabawy na
przygotowanej scenie odby−
wały się występy wokalne,
muzyczne i taneczne różnych
wykonawców, zarówno tych
najmłodszych, kilkuletnich,
jak i dojrzałych, zaznajomio−
nych solidnie ze sceną artystów. Były więc np.
Malwy z Siedliska wraz z Ciałami Pedagogicznymi,
ale też młodzi i bardzo młodzi wychowankowie in−
struktorów placówek kulturalnych, czyli Młodzieżo−
wego Domu Kultury, Trzcianeckiego Domu Kultu−
ry, również dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii z Białej. Konferansjerem był jak za−
wsze chętny do współpracy pan Przemysław Duda
z Trzcianeckiego Domu Kultury. Niezawodne Anio−
ły z grupy WOPR edukowały w zakresie ratownic−
twa. O bezpieczeństwie można było porozmawiać
z paniami z Komendy Powiatowej Policji reprezen−
towanej przez trzcianeckie funkcjonariuszki, stra−
żacy umożliwiali zabawę na linie przy wspinaniu się
na skrzynkach. Znalazły się więc atrakcje i dla cia−
ła, i dla ducha. Wspaniale, że tak wiele osób chciało
się integrować w zabawie i wypoczynku.

Nie można zapomnieć o tych wszystkich, którzy
zadbali o stronę techniczną festynu, a więc głów−
nie o panach przygotowujących scenę, dmuchane
zjeżdżalnie, rozstawiających i zwijających namioty
czy parasole, pań przyjmujących, a następnie sprze−

dających ciasta i napoje, tych wszystkich, którzy
zadbali o bezpieczeństwo i czystość na stadionie.
Należy im się ogromne podziękowanie. Ciesząc się
z radosnego parafialno−rodzinnego święta, które
dane nam było wspólnie przeżyć, wierzymy, że
w następnych latach pojawią się nowe atrakcje.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim uczestni−
kom festynu.

Piotr Starosta
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Siostra Zofia Soko³owska FRM

Oczami wiary towarzyszyliśmy s. Zofii Sokołow−
skiej FRM podczas ostatniego spotkania w trakcie
drogi przebiegającej na jej miejsce wiecznego spo−
czynku. Na cmentarzu komunalnym wśród nas byli:
asysta sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, tłum
mieszkańców Trzcianki, a także ks. Piotr Stangricki
MS, ks. Marian Mordarski MS, szkolny kolega sio−
stry ks. Rafał Frąckowiak MS i ks. Dariusz Siecz−
kowski z Lubienia Kujawskiego, celebrujący Eucha−
rystię. Wszyscy wiedzieliśmy, że każda powierzchow−
na ocena musi ustąpić przed powagą i tajemnicą
śmierci. Nie mając dystansu czasowego, nie moż−
na ocenić prawdziwej wartości dobra, którym s. Zo−
fia Sokołowska FRM, żyjąc z nami, obdarowywała
nas. Z ludzkiego punktu widzenia zapada trudne py−
tanie: dlaczego siostra tak nagle i tak szybko ode−
szła do Boga?

Jej brat Piotr  przypomniał, że Zofia przyszła na
świat w dniu 9 listopada 1968 r. jako pierwsza
z ośmiorga dzieci. W dniu 8 grudnia 1968 r. przyjęła
chrzest w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzcian−
ce. Tu rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 2.
W maju 1976 r. przyjęła Pierwszą Komunię Świętą.

Zofia uczyła się dobrze, chętnie chodziła do szko−
ły. Jako najstarsza z rodzeństwa pomagała rodzi−
com w opiece nad dziećmi i w pracach domowych.
W dniu 20 kwietnia 1983 r. otrzymała sakrament
bierzmowania z rąk ks. biskupa Wilhelma Pluty.
Wówczas katechezy uczył ją ks. Stanisław Świetlik
MS. Jej brat Piotr pamięta, że Zofia bardzo kochała
kwiaty, zawsze je pielęgnowała i latem dużo czasu
spędzała w przydomowym ogrodzie, bo miała głę−
bokie poczucie zespolenia z naturą, jej pięknem. To

dlatego rozpoczęła naukę w Technikum Ogrodniczym
w Starej Łubiance. Mieszkała w internacie i do domu
przyjeżdżała tylko na weekendy. Po ukończeniu szkoły
średniej podjęła pracę w Szamotułach, pracowała
przy roślinach hodowlanych szklarniowo. Zofia, gdy
tylko mogła, to odwiedzała dom rodzinny. Brat wspo−
mina, że na przystanku autobusowym, kiedy to wra−
cała do siebie, zawsze czekał na nią ktoś z rodziny.
To rodzice wpoili im miłość, zdolność do zgodnego
rodzinnego współżycia i wzajemną wyrozumiałość.

Bardzo lubiła spacerować z rodzeństwem po par−
ku przy jeziorze Sarcze. Wówczas wiele ze sobą roz−
mawiali i modlili się wspólnie. Ulubioną modlitwą Zofii
był różaniec. Miłość Boga była dla niej silnym uczu−
ciem doznania jedności ze światem i ludźmi, nieroz−
łącznie związanej z wyrażaniem wdzięczności Panu
w każdym przejawie życia będącym jej udziałem.

W roku 2000 zakład pracy, w którym pracowała
Zofia, ogłosił upadłość, więc podjęła pracę w Domu
Dziennego Pobytu dla osób starszych w Szamotu−
łach prowadzonym przez siostry Franciszkanki Ro−
dziny Maryi. To właśnie tam siostry swoją obecno−
ścią i postawą przypominały jej o ukrywanym pra−
gnieniu zostania jedną z nich. W dniu 21 listopada
2001 r. Zofia została przyjęta do klasztoru. Po okre−
sie formacji i roku postulatu odbytego w Poznaniu w
dniu 8 grudnia 2001 r. Zofia otrzymała biały welon.
Potem odbyła dwa lata nowicjatu w Warszawie, a
następnie były pierwsze śluby zakonne w kolegiacie
szamotulskiej w 2004 r. Potem trafiła do pierwszej
placówki. Była to praca w Szamotułach, gdzie przez
pięć lat posługiwała w kuchni w Domu Dziecka. Dnia
25 czerwca 2009 r. w Częstochowie złożyła wie−
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czystą profesję zakonną, ofiarując się na zawsze
Panu. Dostrzegała, jak w niej dojrzewało przekona−
nie, że Bóg czyni ją jednością z sobą, więc żyła we−
dług Jego wskazań. Poznawała Go, przyjmowała w
swoim życiu, kochała, przenikała.

Kolejną posługą s. Zofii przez następne pięć
lat była praca w Wieleniu w charakterze opiekun−
ki sprawującej pieczę nad starszymi i chorymi sio−
strami. Rok pełniła funkcję zakrystianki w Lubie−
niu Kujawskim. W trakcie pojawiły się problemy
ze zdrowiem. S. Zofia została przeniesiona do
pracy w Poznaniu, znów opiekowała się chorymi
siostrami, pomagała w kuchni i dyżurowała przy
klasztornej furcie. Mimo swojej choroby i fizyczne−
go bólu nie uskarżała się, wypełniała swoje obo−
wiązki do ostatniego dnia życia. W dniu 18 kwiet−
nia 2016 r. Pan zawołał ją do siebie.

*  *  *
Pani Danuta Żywalewska−Koryn z domu Koga

wspomina wspólny czas spędzony w Szkole Pod−
stawowej nr 2. Pamięta Zosię jako bardzo życzliwą
koleżankę, lekko wycofaną, trochę żyjącą we wła−
snym świecie, zawsze uczynną, z poczuciem wła−
snej wartości. Na siłę nie zabiegała o względy na−
uczycieli i dzieciaków w klasie. Dziś pani Danuta
uświadamia sobie i nam, że sposób kochania Boga
zawsze odpowiada sposobowi miłości człowieka.

Zosia przez dojrzałą myśl o tym, czym jest miłość,
poddawała ją głębszej analizie. Miłość człowieka,
chociaż bezpośrednio osadzona w jego stosunkach
z własną rodziną, jest określona przez strukturę spo−
łeczeństwa czy środowiska, w którym dany człowiek
żyje. Dlatego Zosia pragnęła służyć innym poprzez
swoje życie zakonne, „ale to dopiero odsłonił czas”
— w zamyśleniu dodała pani Danuta.

S. Irena Konopka FRM opowiada, że s. Zofię
bliżej poznała, będąc na placówce w Trzciance. Kie−
dy s. Zofia przyjeżdżała do rodziny, to odwiedzała
dom zakonny. Zawsze wiedziała, kiedy należy po−
móc. Praca nie była dla niej ciężarem, raczej — pre−
zentem, którym potrafiła obdarować. W Poznaniu
posługiwała chorym siostrom, była na każde we−
zwanie. Odznaczała się wielkim współczuciem wo−
bec cierpienia. Nigdy nie skarżyła się na swoje dole−
gliwości, a wręcz je ukrywała i dla każdego miała
uśmiech na twarzy. S. Zofia wyznawała zasady, któ−
re Bóg reprezentuje, starała się myśleć zgodnie z
zasadami prawdy, żyć wedle miłości i sprawiedliwo−
ści. Uważała, że całe jej życie ma wówczas wartość,
kiedy ona dąży do pełnej zdolności kochania. Wśród
sióstr była postrzegana jako pracowita, umiejąca
przyjmować cierpienie. Swoimi darami ubogacała
wspólnoty, w których przebywała.

El¿bieta Panert-Mumot
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STOPNIE
ŚWIĘCEŃ

KAPŁAŃSKICH

K s. Jan Maria Vianney, święty patron pro−
boszczów, mawiał, że kapłan sam sie−
bie pojmie dopiero po swojej śmierci, bo−

wiem tajemnica kapłaństwa ukryta jest także przed
nim samym. Znamy również fragment wiersza ks.
Jana Twardowskiego:

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.

Nasza refleksja nad kapłaństwem wiąże się
z zamiarem uchylenia choć trochę rąbka tajemni−
cy, zwłaszcza jeśli chodzi o stopnie święceń ka−
płańskich i istotne różnice w pełnieniu poszczegól−
nych rodzajów posługi.

W kościele sakrament święceń kapłańskich
ustanowił Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wie−
czerzy w Wieczerniku. Jest on nierozerwalnie zwią−
zany z Eucharystią, zaś posługa kapłańska skupia
się przede wszystkim wokół sprawowania sakra−
mentów i głoszenia Słowa Bożego. Aby otrzymać
święcenia kapłańskie, trzeba ukończyć wyższe stu−
dia teologiczne połączone z odpowiednią formacją
w seminarium diecezjalnym lub zakonnym. Studia
teologiczne trwają sześć lat w seminariach diece−
zjalnych i od sześciu do 12 lat w seminariach za−
konnych. Seminaria duchowne pojawiły się w ko−
ściele po Soborze Trydenckim w XIII w.

Święcenia kapłańskie mają trzy stopnie. Są nimi
diakonat — diakon, prezbiterat — ksiądz, i świę−
cenia biskupie — biskup. Nie ma więcej stopni
kapłaństwa. Papież, kardynał i nuncjusz apostol−
ski nie otrzymują nowych święceń. Papież jest po
prostu biskupem diecezji rzymskiej. Pełnię świę−
ceń kapłańskich stanowią święcenia biskupie.
Kapłani nie mogą zawierać związków małżeńskich,
są zatem celibatariuszami.

Diakona pełniącego posługę liturgiczną rozpo−
znamy po sposobie założenia stuły kapłańskiej,
która jest przełożona przez lewe ramię i spięta po
prawej stronie oraz po jego szacie podobnej do
ornatu, ale mającej długie rękawy, zwanej dalma−
tyką. Jednym z pierwszych diakonów był Szczepan,
ukamienowany w obecności św. Pawła. Diakoni
pełnią posługę głoszenia Słowa. Podczas Mszy św.
czytają Ewangelię i głoszą homilię, przygotowują
kielich, wlewając do niego wino i wodę, udzielają
Komunii św., oczyszczają, czyli puryfikują, kielich.
Diakoni mogą udzielać chrztu świętego, roznosić
komunię chorym, błogosławić związki małżeńskie,
prowadzić pogrzeby, błogosławić i poświęcać przed−
mioty religijne i wodę. Mogą nimi zostać także męż−
czyźni, którzy żyją w związkach małżeńskich, mając
swoje rodziny. Jest to tzw. diakonat stały.

Kapłani w stopniu prezbiteratu, czyli zwyczajni
księża, mogą sprawować prawie wszystkie sakra−
menty, poza bierzmowaniem i święceniami kapłań−
skimi. Ich liturgicznym strojem jest alba i ornat ze
stułą. Pełnią oni rozmaite posługi i otrzymują róż−
nego rodzaju godności. Mogą być proboszczami,
wikariuszami, kanonikami i prałatami.

O miejscu posługi i relokacji swoich kapłanów
w pełni decyduje biskup diecezjalny (zwany ordyna−
riuszem diecezji) w przypadku duchowieństwa die−
cezjalnego lub wyższy przełożony zakonny w ramach
zgromadzeń zakonnych. Święcenia biskupie może
przyjąć ksiądz na wyraźne mianowanie Ojca Świę−
tego. Święceń biskupich zazwyczaj udziela trzech
biskupów w katedrze, do której będzie przypisany
nowo wybrany biskup. Jako pasterz diecezji otrzy−
muje on insygnia władzy biskupiej — pierścień na
znak zaślubin z Chrystusem, pastorał, czyli laskę
pasterską, oraz mitrę na głowę.

ks. Piotr Stangricki MS
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Miêdzynarodowy Turniej Pi³karski

Saletyñskiej S³u¿by Liturgicznej

W dniach 17–19 czerwca 2016 r. odbył się kolej−
ny Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służ−
by Liturgicznej. Tym razem eliminacje odbyły się w
Trzciance. Przybyła bardzo liczna grupa naszych mini−
strantów i lektorów wraz z kapłanami i opiekunami.
22 drużyny w trzech kategoriach — młodszej, śred−
niej i starszej, stoczyły pojedynki o tytuł „Mistrza Euro−
py Saletyńskiej Służby Liturgicznej”. Organizatorem
rozgrywek jest Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań.

Laureatami w roku 2016 zostały następują−
ce zespoły:

kategoria młodsza:
I miejsce — Gdańsk,
II miejsce — Łętowe,
III miejsce — Warszawa,
kategoria średnia:
I miejsce — Kuźnica Czarnkowska,
II miejsce — Dębowiec,
III miejsce — Trzcianka,
kategoria starsza:
I miejsce — Rzeszów,
II miejsce — Czechy,
III miejsce — Łapszanka.

           Gratulujemy!!!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z parafii
w Polsce i zagranicy. Gościliśmy te oto reprezentacje
z opiekunami: Gdańsk — z ks. Michałem Gierutem
MS,  Olsztyn — z ks. Jakubem Dudkiem MS, Mrągo−

wo — z ks. Zbigniewem Cybulskim MS, Warszawa
— z ks. Pawłem Golemo MS, Trzcianka — z ks.
Krzysztofem Juszczykiem MS, Kuźnica Czarnkowska
— z ks. Grzegorzem Różyckim MS, Łetowe — z ks.
Marcinem Liberą MS,  Dębowiec — z ks. Mariuszem
Maćkowiakiem MS, Rzeszów — z ks. Kamilem Pę−
kalskim MS, Łapszanka — z ks. Jerzym Cisoniem
MS, Czechy — z ks. Krzysztofem Mikuszewskim MS
i br. Jarosławem Stupkiewiczem MS oraz Anglia — z
ks. Karolem Rogasikiem SCh i ks. Krzysztofem Tom−
czakiem MS. Podczas turnieju obecni byli także klery−
cy z saletyńskiego seminarium w Krakowie.  W roz−
grywkach piłkarskich uczestniczyło razem 190 osób.

Dziękujemy także Burmistrzowi Trzcianki p.
Krzysztofowi Czarneckiemu i Proboszczowi Parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance ks. Wawrzyń−
cowi Skrabie MS za objęcie honorowego patrona−
tu nad turniejem oraz wsparcie i pomoc w organi−
zacji eliminacji.

Słowo wdzięczności kierujemy również pod ad−
resem tych, którzy dodatkowo nam pomogli: Fun−
duszowi Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Zakopa−
nem, Wydawnictwu La Salette z Krakowa, firmom:
R−Gol, Sapa, Zobal i piekarni Rogalik. Zmagania
piłkarskie nie mogłyby się odbyć także dzięki: przy−
jęciu naszych zawodników przez dyrekcję Zespołu
Szkół Katolickich w Trzciance, udostępnieniu do−
skonale przygotowanych boisk przez Ośrodek Spor−
tu i Rekreacji i zorganizowaniu pysznego jedzenia
przez bar Alicja.

Zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Turniej
Saletyńskiej Służby Liturgicznej. Odbędzie się on
w Rzeszowie w dniach 16–18 czerwca 2017 r.

ks. Karol Tomczak MS

PI£KARSKIE EMOCJE
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Sztandary Parafii
œw. Jana Chrzciciela

w Trzciance

Nic też nie wiado−
mo, czy pozostały ja−
kieś zapiski dotyczą−
ce fundowania czy
istnienia przedwojen−
nych sztandarów.
Pozostały jedynie nie−
które okucia oraz
drzewce, a właściwie
ich fragmenty. Naj−
ciekawszy jest jeden
z nich, który najpraw−
dopodobniej należał
do Katolickiego Sto−
warzyszenia Robotni−
ków i który posiada
11 nabitych gwoździ
pamiątkowych (bla−
szanych tabliczek z
tekstem). Wszystkie
mają napisy nie−

mieckie. Na jednym z nich, na samym dole, można
odczytać: „Ofiarowane przez Stowarzyszenie Czelad−
ników Piła 1892”. Najprawdopodobniej był to rok,
w którym ufundowano ten sztandar. Z treści pozo−
stałych, które mają datę 2 lipca 1922 r. i mówią o
jubileuszu 25 i 30 lat, można domniemywać, że
organizacja powstała w 1887 r., a pięć lat później,
tj. w 1892 r., otrzymała sztandar. Nabite na drzew−
cu w dniu 2 lipca 1922 r. gwoździe pamiątkowe
pochodziły od różnych Stowarzyszeń Młodzieży z Piły
i Wałcza, Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych z
Trzebiszewa, Trzcianki, Wałcza i Piły, Katolickich Sto−
warzyszeń Czeladników z Wielenia Polskiego, Jastro−
wia i Piły oraz od Stowarzyszenia Braci z Ujścia.

Również dla niektórych powojennych sztandarów
los nie był łaskawy. W dniu 28 września 1947 r.

Sztandary obecne w parafii to przejaw żywej hi−
storii wspólnot parafialnych, które je stworzyły, a także
wyraz kultu religijnego występującego w danym miej−
scu, sprawowanego zwłaszcza podczas różnych uro−
czystości i procesji. Jedne są noszone i adorowane,
inne zapomniane — spoczęły w szafach lub szufla−
dach. Niestety, są i takie, które bezpowrotnie zginę−
ły lub uległy zniszczeniu. Gdyby wszystkie się zacho−
wały, to można by — tak jak z kroniki — na ich
podstawie odczytywać informacje o tym, jakie były
prowadzone na przestrzeni lat aktywne działania w
parafii przez różne grupy modlitewne, jakie idee w
różnych okresach pielęgnowano i jaką formą religij−
ności żyła ówczesna wspólnota parafialna.

Zachowane okucia i drzewce najstarszych sztandarów.

W wyniku I rozbioru Polski Trzcianka na 173 lata
dostała się pod panowanie niemieckie, które silnie
i planowo germanizowało nasze miasto. Stąd też w
okresie międzywojennym zamieszkiwała tu głównie
ludność niemiecka. Z ksiąg metrykalnych można
wyczytać wiele polskich nazwisk, jednak zniemczo−
nych, co widać po nadaniu polskim nazwiskom nie−
mieckich przyrostków i pisowni, albo po przyjmowa−
niu na chrzcie św. obcojęzycznych imion. W tej nie−
mieckiej trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzcicie−
la też były sztandary, lecz ślady po nich pozostały
znikome. Na pewno straszliwe krzywdy doznane
podczas wojny ze strony niemieckiego okupanta na
długie lata spowodowały niechęć do wszystkiego,
co niemieckie. Tak zniszczeniu uległy nie tylko sztan−
dary, ale i niemieckie cmentarze, które znajdowały
się przy ulicach ks. Piotra Skargi i Juliana Fałata.

Drzewce z nabitymi

gwoŸdziami pami¹tkowymi.

Krucjata Eucharystyczna z proboszczem

ks. Tadeuszem Ptakiem MS i prezesk¹ Mieczys³aw¹

Kless¹ na tle swego sztandaru.
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wyświęcony został sztandar Krucjaty Eucharystycz−
nej, prężnej powojennej organizacji skupiającej dziew−
częta1 . Grupa ta była oczkiem w głowie pierwszego
powojennego proboszcza ks. dra Tadeusza Ptaka
MS. W dniu poświęcenia sztandaru skupiała w swo−
ich szeregach 126 rycerek. Kształtowała młode cha−
raktery w duchu chrześcijańskim, organizowała obozy
letnie dla swoich członków, wystawiała cieszące się
dużą popularnością przedstawienia  (m. in. jasełka
oraz spektakle o tematyce saletyńskiej), organizo−
wała akademie, brała udział w uroczystościach ko−
ścielnych i patriotycznych. Od samego początku Kru−
cjatę Eucharystyczną prowadziła Mieczysława Kles−
sa2  do dnia 25 września 1949 r., tj. do czasu, gdy
wraz z rodziną wyprowadziła się do Trzemeszna. Na−
stępnie prezeską tej organizacji została Renata Żyliń−
ska.3  Tak to trwało do dnia 4 listopada 1949 r.,
kiedy to na skutek coraz bardziej restrykcyjnej polity−
ki komunistów w stosunku do Kościoła wszystkie
kościelne organizacje zostały rozwiązane. Wiemy że
Krucjata Eucharystyczna składała się z kilku zastę−
pów o nazwach m. in. św. Anny, św. Bronisławy i
św. Teresy. Każdy z nich posiadał własny propor−
czyk. Do dziś nic z tego nie pozostało. Nie ma ani
sztandaru, ani proporczyków. Być może powodem
tego był fakt, że już nigdy Krucjata Eucharystyczna
się nie odrodziła, więc pamiątki po niej przestały
interesować następne pokolenia.

Drugim powojennym sztandarem, który został
wyświęcony w dniu 1 lutego 1948 r., była repre−
zentacyjna chorągiew ministrantów. Istnieje on do

dzisiaj i chociaż jest trochę zapomniany przez aktu−
alnych ministrantów, pojawia się nieraz na proce−
sji Bożego Ciała oraz podczas wszystkich organizo−
wanych co pięć lat, począwszy od 1983 r., Zjaz−
dów Ministrantów z lat 1945–1965. Podczas po−
święcenia sztandaru Koło Ministrantów liczyło około
30 członków, a ich ówczesnym prezesem był Jan
Karzkowiak. Relacja z tego wydarzenia znalazła się
nie tylko w kronice parafialnej, ale również w wyda−
wanym przez kurię w Gorzowie Wielkopolskim cza−
sopiśmie „Mały Tygodnik”.4  Podczas VII Zjazdu
Ministrantów z lat 1945–1965, w roku 2013,
sztandar ten został poddany renowacji dzięki ofia−
rom uczestników tego wydarzenia.

Sztandar Koła Ministrantów w Trzciance składa
się z prostokątnego płatu tkaniny dwustronnie ha−
ftowanej o wymiarach 70 x 70 cm umieszczonego
na drzewcu  zwieńczonym metalową płaską głowicą
z krzyżem wewnątrz. Po jednej stronie chorągwi na
tle szarej zieleni z motywami roślinnymi widoczna
jest postać patrona ministrantów św. Stanisława
Kostki oraz napis „Koło Ministrantów w Trzciance”.
Na drugiej stronie, na materiale w kolorze écru, wi−
doczny jest kielich z konsekrowaną nad nim hostią
z promieniami oraz napis z zawołaniem i odpowie−
dzią ministrantów „Króluj nam Chryste. Zawsze i
wszędzie.”. Materiał ten, za wyjątkiem boku od stro−
ny drzewca, obszyty jest frędzlami koloru złotego o
długości 5 cm. Drzewce sztandaru, w połowie skła−
dane, ma 250 cm długości i średnicę 3 cm.

Edwin Klessa

Objaśnienia:
1. Zdjęcia archiwalne oraz sfotografowane fragmenty drzewców po−
chodzą z archiwum Biblioteki Parafialnej w Trzciance.
2. Zdjęcia oraz reprodukcje zdjęć archiwalnych wykonał Edwin Klessa.
3. Tłumaczenie tekstów z gwoździ pamiątkowych dokonał ks. Łukasz
Nowak MS.

Kierownictwo

Krucjaty

Eucharystycznej

na tle

proporczyków

poszczególnych

zastêpów.

Ministranci ze swoim sztandarem w dniu poœwiêcenia.

Sztandar Ko³a Ministrantów w Trzciance.

1 Kronika parafialna, s. 40.
2 Jw., s. 40.
3 Jw., s. 103.
4 Dodatek dla dzieci w „Tygodniku Katolickim dla Ziem Odzyskanych”

wydawanym przez kurię w Gorzowie w latach 1946–1953.
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„By³em nagi,
a przyodzialiœcie
Mnie” (Mt 25, 36)

Wracając jednak do główne−
go problemu tematyki tekstu,
trzeba zaznaczyć, że Ewangelia
według św. Mateusza zawiera
pewien dobitny wręcz przekaz.
Mamy do czynienia z zapo−
wiedzą nagrody: „bo byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie”
(Mt 25, 36), i zapowiedź kary:
„bo byłem nagi, a nie przyodzia−
liście Mnie” (Mt 25, 43). Te

wersety pokazują, że Bóg przykłada wielką uwagę
odnośnie naszego postępowania względem ubo−
gich — w nich także przecież żyje Bóg.

Skupmy się jeszcze na Księdze Powtórzonego
Prawa. To ona mówi o tym, że ubiór mężczyzny
i kobiety powinien być od siebie różny. Każdy powi−
nien ubierać się właściwie dla swojej płci. Ten prze−
kaz widać zwłaszcza w następującym fragmencie:
„Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani
mężczyzna ubioru kobiety, bo każdy, kto tak czyni,
obrzydły jest dla Pana, Boga swego” (Pwt 22, 5).
Obecnie zauważyć możemy, że nie do końca prze−
strzegamy tego zapisu. Niestety, ale niesie to
z sobą konkretne następstwa. Również te moralne.

Istotnym wydaje mi się również List do Gala−
tów, a dokładnej jego rozdział 3 wers 27. To tam
padają słowa: „Wszyscy, którzy zostaliście ochrzcze−
ni, przyodzialiście się w Chrystusa”. Są one dla
mnie niezwykle istotne, ponieważ nadają one nowe
znaczenie trzeciemu uczynkowi miłosierdzia. To
jedno zdanie mówi nam jasno — mamy mówić
innym o Jezusie, i to głównie tym, którzy nie wierzą
w Jego Słowo. Jest to nie tylko olbrzymie brzemię,
ale i powód do dumy. W końcu sam Bóg uważa, że
jesteśmy na tę odpowiedzialność gotowi!

Na samym końcu warto jeszcze poświęcić chwilę
uwagi księdze Apokalipsy św. Jana. To tam autor na−
tchniony pisze, że „stojący przed tronem i przed Baran−
kiem odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy”
(Ap 7, 9). Otrzymujemy również wyjaśnienie, kim są te
osoby: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty, i we krwi Baranka je wybielili”
(Ap 7, 14). Biała szata symbolizować może przebacze−
nie, odpuszczenie grzechów. Jest to również oznaka
zbawienia. Żyjmy więc tak, aby Bóg te właśnie nieska−
zitelne okrycie przyodział nam po naszej śmierci.

Maciej Paw³owski

Trzeci uczynek miłosierdzia mówi nam
„nagich przyodziać”. Warto już na wstę−
pie zauważyć, że odzienie jest nam do życia
niezbędne. Co więcej, wpływa nie tylko na
naszą sferę cielesną, ale również i duchową.

Brak ubrania może kojarzyć się nam głownie ze
wstydem. Już na samym początku Starego Testa−
mentu Adam i Ewa po popełnieniu grzechu zaczęli
przejmować się tym, że są nadzy. To był właśnie ten
moment, od którego człowiek zaczął dostrzegać swą
nagość, pojmować ją jako coś wstydliwego i upoka−
rzającego. Zmieniła się nie tylko relacja między czło−
wiekiem a Bogiem, ale i między nami nawzajem.

W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju Bóg zatrosz−
czył się o odzienie człowieka. Dał mu ubranie ze
skóry. Możemy więc od razu zaobserwować kolejną
funkcję ubioru. Jest nią rola przysposobienia nas
do warunków klimatycznych. Warto zaznaczyć, że
od naszego okrycia nawet i dziś zależy czasem
nasze życie, np. pomaga nam utrzymać ciepło or−
ganizmu zimą. Dawniej była to jeszcze bardziej istot−
na rola w kwestii utrzymania funkcji życiowych.

Jednak ubranie nie służy nam tylko do przetrwa−
nia, prawda? Brak odzieży świadczy także o ubó−
stwie, naszym niewielkim stanie majątkowym.
W Księdze Wyjścia znaleźć możemy rozporządze−
nie, które reguluje podstawowe zasady moralne.
Jest to konkretnie ten fragment: „Jeśli weźmiesz
w zastaw płaszcz twego bliźniego, powinieneś mu
go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedy−
na jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas
snu. A jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go,
bo jestem miłosierny” (Wj 22, 25).

W kontekście powyższych zdań słusznym wyda−
je się wniosek, iż zapewnienie ludziom odzienia
jest jednym z warunków utrzymania harmonijnego
życia społecznego. Oczywiście nie możemy przesa−
dzać. Obecne czasy kryją w sobie pułapkę kon−
sumpcjonizmu. Choć ubranie jest istotną kwestią,
nie warto przykładać do niego nazbyt wielkiej uwa−
gi, np. jeśli chodzi o modę.
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W¹tpi¹cym
dobrze radziæ

rozwiązywać poważne problemy,
należy szukać na modlitwie. Pi−
smo Święte pokazuje nam wiel−
kie postacie Starego Testamen−
tu, które zasięgały wskazań u
Boga. W Księdze Syracha znaj−
dujemy wiele mądrości, które
mędrzec udzielał pod wpływem
Bożego natchnienia, np.: „Żyją−
cych z tobą w pokoju może być
wielu, ale gdy idzie o doradców,
[niech będzie] jeden z tysiąca!”
(Syr 6, 6). „Chętnie słuchaj wszel−
kiego wykładu rzeczy Bożych, a przy−
słowia rozumne niech nie ujdą two−

jej uwagi!” (Syr 6, 35).
Wiele praktycznych rad dotyczących życia

chrześcijańskiego daje św. Paweł w swoich li−
stach. Pisze m.in. o podziałach wśród chrześci−
jan, odwoływaniu się do świeckich sądów, spo−
żywaniu mięsa ofiarowanego pogańskim boż−
kom. Św. Paweł wskazuje konkretne rozwiąza−
nia, podkreśla jednak podstawową zasadę, że
wątpliwości trzeba wyjaśniać w świetle nauki
Jezusa Chrystusa. Uświadamia nam, że mą−
drość tego świata jest przemijająca i niedosko−
nała, zaś chrześcijanie odwołują się do mądro−
ści Bożej, którą objawił Chrystus, a którą pod−
trzymuje w nas Duch Święty.

Jezus nieraz udzielał rad ludziom, których drę−
czyły wątpliwości.  młodzieniec pytał Go, co ma
czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus powie−
dział po prostu: „A jeśli chcesz osiągnąć życie,
zachowaj przykazania” (Mt 19, 17). To wska−
zówka dla wszystkich udzielających porad bliź−
nim. Ks. Tomasz Jaklewicz, interpretując przy−
powieść o bogatym młodzieńcu, napisał: „Nie−
raz  rada może polegać po prostu na przypomnie−
niu jakiegoś przykazania. Młodzieniec szukał
świętości, a nie tylko elementarnej przyzwoito−
ści. Usłyszał więc drugą radę: »Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj
ubogim…«”. To okazało się dla niego zbyt wy−
magające i odszedł zasmucony”.

Dobra rada z reguły jest propozycją trudniej−
szej drogi. Zło kusi łatwym życiem,  efektem.
Jezus zaprasza, ale wybór należy do nas!

Jadwiga Witkowska

Papież Franciszek, ogłaszając
2016 r. Nadzwyczajnym Rokiem
Świętym Miłosierdzia Bożego, napi−
sał: „Jest moim gorącym życzeniem,
aby chrześcijanie przemyśleli pod−
czas Jubileuszu uczynki miłosierdzia
względem ciała i względem ducha.
Będzie to sposobem na obudzenie
naszego sumienia, często uśpione−
go w obliczu dramatu ubóstwa,
a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w ser−
ce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla
Bożego Miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przed−
stawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli po−
znać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie”.

„Wątpiącym dobrze radzić” to uczynek miło−
sierdzia, który polega na udzielaniu dobrej rady
każdemu, który jej potrzebuje, szczególnie w
chwilach, gdy tracimy wiarę lub ogarniają nas
wątpliwości.

Gilbert Keith Chesterton, jeden z największych
katolickich pisarzy XX w., powiedział: „Tam, gdzie
nie wierzy się w Boga, można wierzyć we wszyst−
ko”. Dzisiaj w każdej gazecie spotykamy „dobre
rady”: na miłość, dietę cud czy życie bez proble−
mów i stresu. Wokół nas żyją ludzie, dla których
wróżbiarstwo, horoskopy czy  jasnowidztwo sta−
nowią wartości,  w oparciu o które egzystują.

„Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczaj−
nej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym” —
upominał Jan Paweł II w Płocku w 1991 r. To
najważniejsza rada, jakiej należy udzielić każde−
mu człowiekowi.

Podstawą udzielania dobrych rad powinien być
dla nas Dekalog, streszczony w przykazaniu miło−
ści Boga i bliźniego. Tylko człowiek pokorny, wpa−
trzony w Boga, może z powodzeniem udzielać do−
brych rad tym, którzy ich potrzebują. Dar rady jest
jednym z darów Ducha Świętego, dlatego każdy,
kto stara się udzielić dobrej rady, powinien przede
wszystkim żyć w zgodzie z Bogiem.

Chrześcijanin powinien pamiętać, że dobrych
natchnień i wskazówek dotyczących tego, jak
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Œwiat likierów – z myœl¹ o doros³ych
Drodzy nasi Parafianie, Czytelnicy „La

Salette. Posłańca Matki Bożej Saletyń−
skiej” i „Światła z La Salette”, wszyst−
ko, co dobre, szybko się kończy. I nam
przychodzi się rozstać na jakiś czas.
Pragnę Wam serdecznie podziękować
za tę czteroletnią współpracę i życzli−
wość, wspieranie naszej pracy.

Szczególnie chcę podziękować
wszystkim Członkom redakcji naszej
gazety parafialnej oraz wszystkim Wolontariuszom,
którzy co dwa miesiące byli w gotowości przed ko−
ściołem i pomagali w rozprowadzaniu naszego cza−
sopisma, zwłaszcza członkom I i II Wspólnoty Neo−
katechumenalnej i Bibliotece Parafialnej.

Na zakończenie naszej wspólnej przygody, zain−
spirowany prośbą niektórych Czytelników, chcę za−
prezentować kilka likierów, które możemy przygoto−
wać sami w domu. Są one wyśmienite.

*  *  *

Likiery ziołowe (mięta, melisa, lipa) przygotuje−
my, zalewając spirytusem duże pęki ziół w dużym
słoju. Trzeba je trzymać w tym naczyniu przez około
miesiąc, a potem po odcedzeniu połączyć z ostu−
dzonym syropem (w proporcjach 1 l wody i 1 kg
cukru). Tak samo przygotujemy likier cytrynowy
i likier pomarańczowy, używając skórek z ośmiu
sztuk cytrusów bez albedo (białego miąższu).

Likier kawowy przygotujemy z następujących pro−
porcji:· 0,5 l kawy,· 0,5 kg cukru,· 1 laska wanilii,· 0,25 l spirytusu.

Kawę przygotowujemy w kawiarce,
następnie gotujemy ten napój z cu−
krem i rozkrojoną laską wanilii aż do
rozpuszczenia cukru. Po wystudzeniu
i przefiltrowaniu, powoli mieszając, do−
dajemy spirytus, następnie rozlewa−
my to, co uzyskaliśmy, do butelek
i czekamy kilka tygodni, aż likier na−
bierze głębokiego aromatu.

Aby uzyskać likier kokosowy ma−
libu, potrzebujemy:· 0,5 l wódki (lub 200 ml spirytusu oraz 300 ml
        wody),· 1 puszkę mleka kokosowego,· 1 puszkę mleka zagęszczonego słodzonego.

Do słoja wlewamy alkohol, mleko kokosowe
i zagęszczone, następnie energicznie mieszamy za−
wartość i rozlewamy do butelek. Jeżeli likier się
rozwarstwi, wystarczy wstrząsnąć go przed poda−
niem. Świetny likier pozyskamy, łącząc ze spirytu−
sem lub wódką syrop z cytrynek św. Faustynki.

Wyjątkowo smaczny jest również likier jajeczny
własnej produkcji. Przygotujemy go z następujących
składników:· 6–8 żółtek,· 500 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego,· 150 g cukru pudru (1 szklanka),· 1 laska wanilii,· 250 ml spirytusu.

Żółtka ucieramy z cukrem na gładką masę, dodajemy
ziarna z laski wanilii oraz schłodzone mleko zagęszczone
niesłodzone, następnie powolutku wlewamy spirytus,
energicznie mieszając, aby nam się masa nie ścięła.

Smacznego!
ks. Piotr Stangricki MS


