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Jak co roku, tak i tym razem dzieci pierwszoko−
munijne z trzcianeckich szkół pojechały do Sank−
tuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, by tam
u stóp Matki w towarzystwie katechetek, księ−
dza, wychowawczyń i swoich bliskich uczcić ten
wyjątkowy czas. Zwyczaj ten w naszym mieście
zapoczątkowała s. Beata Czop RM i przez kilka
ostatnich lat upowszechnia go wśród naszych
małych przyjaciół Chrystusa Eucharystycznego.

Powagę Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Nie−
pokalanie Poczętej w tym dniu ubarwiły swoją
żywotnością właśnie dzieci. W białych szatach,
symbolizujących ich czyste serca, skupiły się na
Mszy Świętej w prezbiterium kościoła ze swymi
roześmianymi oczami i tenisówkami radośnie
podskakującymi pod długimi albami. Obraz jed−
noznacznie kojarzący się z ogarniętymi Miłością
dziećmi Bożymi, oddanymi w ufności i prawdzie,
zgromadzonymi w bliskości Jezusa.

Potem nastąpiło zwiedzanie bazyliki, kryjącej
wiele cennych eksponatów, np. trumienkę z fi−
gurą Zaśnięcia Matki Bożej – wotum dziękczyn−
nego, wyeksponowanego w pobliżu ołtarza, lub
ogromnego różańca o kilkuwiekowej tradycji z

corocznie dokładanym paciorkiem, relikwie św.
siostry Faustyny – tak żywo obecnej w Trzciance
przez jej patronowanie Zespołowi Szkół Katolic−
kich, czy kopię całunu turyńskiego. Dzieci z za−
dziwiającym zainteresowaniem zgłębiały wiedzę
o historii sanktuarium, co zresztą miało swój
początek już w autokarze, gdzie s. Beata Czop
RM przytoczyła informacje o tym miejscu.

Po wizycie w kościele i modlitwie u stóp ołta−
rza nastąpiła część mniej oficjalna – zabawy ple−
nerowe. Dla każdego uczestnika pielgrzymki zna−
lazły się odpowiednie atrakcje – czy to gra w pił−
kę nożną, czy huśtawki na placu zabaw, a dla
dorosłych chwila wytchnienia od codziennych obo−
wiązków przy filiżance kawy i w promieniach ra−
dośnie połyskującego słońca, które tego dnia
nie szczędziło swoich wdzięków gościom górec−
kiego sanktuarium. W przerwie między dziecię−
cym baraszkowaniem pod gołym niebem była
także chwila na posiłek – smakowitą kiełbaskę
z grilla. A gdzie tak dobrze smakuje obiad, jak
nie w podniebnej jadalni?…

Opaleni, roześmiani, zrelaksowani udaliśmy
się na plac przed bazyliką, by wspólnie odśpie−

Mali pielgrzymi u stóp Maryi
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wać litanię do Matki Bożej Loretańskiej, potocz−
nie zwaną nabożeństwem majowym. Po błogo−
sławieństwie udzielonym przez towarzyszącego
nam kapłana skierowaliśmy się do autokaru,
gdzie także było radośnie. Okazało się, że wśród
trzecioklasistów jest wielu mistrzów dowcipu.
Umilali nam zatem drogę powrotną do domów
żartami. Sakralny charakter tego dnia nie skoń−
czył się wraz ze zmianą miejsca, gdyż w podróży
powrotnej dzieci również głosiły świadectwa swo−
ich doznań w tym świętym miejscu. Były one róż− norodne i niekiedy także przysporzyły nam sporo

śmiechu i zadowolenia.
To był naprawdę udany dzień. Uwielbiliśmy

Boga w Eucharystii, uwielbiliśmy Go w miejscu
naznaczonym obecnością Jego Matki przed wie−
kami, jak i teraz, uwielbiliśmy Go we wspólno−
cie, którą tworzymy jako jeden Kościół, uwielbili−
śmy go wreszcie w radości korzystania z dzieł
Jego stworzenia. Oby to rozpromienione przeży−
wanie przyjścia Pana Jezusa towarzyszyło nam
zawsze, gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej
– pierwszej, drugiej, dziesiątej, tysięcznej…

Marzena Felsmann
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Dekretem z dnia 11 czerwca 2016 r. biskup
Edward Dajczak zwołał II Synod Diecezji Kosza−
lińsko−Kołobrzeskiej, „czyli zebranie wybranych
kapłanów oraz innych wiernych Kościoła kosza−
lińsko−kołobrzeskiego, którzy dla dobra całej
wspólnoty diecezjalnej będą świadczyć pomoc
Biskupowi Diecezjalnemu w usłyszeniu tego, co
Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła koszaliń−
sko−kołobrzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg,
którymi Bóg chce go prowadzić we współcze−
snym świecie”.

Synod został zainaugurowany w czasie Eucha−
rystii w dniu 25 lutego 2017 r. w katedrze ko−
szalińskiej. Ustanowione zostały komisje sy−
nodalne na szczeblu diecezji: główna, teologicz−
na i prawna oraz 11 komisji tematycznych: do
spraw wiernych świeckich, duchowieństwa, osób
konsekrowanych, kultu Bożego, duszpasterstwa
i nowej ewangelizacji, katechizacji, mediów oraz

do spraw charytatywnych, administracyjnych,
ekonomicznych i historycznych.

„W czasie naszego synodu trzeba się będzie
przyjrzeć temu, w jakim miejscu się znajdujemy
jako Kościół diecezjalny: jak jest z naszą co−
dzienną wiernością wobec Ewangelii i jak ją dzi−
siaj głosimy; jakie stoją przed nami wyzwania;
z czym sobie radzimy dobrze, a z czym kiepsko;
jakie środki mamy do dyspozycji; jak sprawdzają
się istniejące struktury itd. Chodzi więc o podję−
cie rozmowy na temat jakości naszego życia chrze−
ścijańskiego: od poziomu małych grup, poprzez
parafie, dekanaty, aż po całą diecezję.

Po przeprowadzeniu tego swoistego rachun−
ku sumienia będzie można przejść do realizacji
kolejnego zadania, które stoi przed synodem:
co robić w bliższej i dalszej przyszłości; jak orga−
nizować życie naszych wspólnot parafialnych, aby
stawały się coraz bardziej tym, czym już są, czyli

II Synod Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej
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Kościołem – znakiem i narzędziem zjednoczenia
ludzi z Bogiem i między sobą. Synod powinien
nas zatem doprowadzić do wypracowania pew−
nej wizji na przyszłość i planu wprowadzania jej
w życie. Jednak jeszcze istotniejsze od tego, co
uda się nam doradzić naszemu Biskupowi, bę−
dzie doświadczenie współodpowiedzialności za
Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie tego,
że we wspólnocie Kościoła towarzyszy nam nie−
ustannie żywa obecność Jezusa Chrystusa, któ−
ry w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca.” –
głosi komunikat dotyczący pierwszego zebrania
zespołu synodalnego przeprowadzonego podczas
II Synodu Diecezji Koszalińsko−Kołobrzeskiej.

Biskup zalecił także, aby w każdej parafii po−
wstał parafialny zespół synodalny, którego prze−
wodniczącym będzie ksiądz proboszcz, i będą
należały do niego osoby zaproszone. Do zadań
tej parafialnej grupy należy w szczególności:

· formułowanie wniosków dotyczących orga−
nizacji życia religijnego w diecezji,

· refleksja nad zagadnieniami wskazanymi
przez sekretariat synodu na danym etapie prac
synodalnych, która będzie podejmowana na pod−
stawie konkretnych doświadczeń danej wspól−
noty (parafia, ruch, stowarzyszenie, duszpaster−
stwo specjalistyczne) i dokonywana również po−
przez zbieranie opinii członków tej wspólnoty,

· modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło sy−
nodu oraz kształtowanie form tej modlitwy w tej
wspólnocie,

· promowanie synodu w swojej wspólnocie
i informowanie o jego pracach.

Członkami parafialnych
zespołów synodalnych są
przede wszystkim:

1) parafialni delegaci na
spotkania synodalne,

2) członkowie parafial−
nych rad duszpasterskich
i ekonomicznych,

3) katecheci (osoby świec−
kie i konsekrowane) zatrud−
nieni w szkołach na terenie
danej parafii w wymiarze pra−
cy nie mniejszym niż pół eta−
tu, z zachowaniem zasady,

że jeden katecheta należy wyłącznie do jednego
parafialnego zespołu synodalnego,

4) animatorzy katechezy parafialnej,
5) lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komunii

Świętej,
6) liderzy katolickich ruchów, stowarzyszeń

i wspólnot istniejących w parafii.

Zebrania parafialnego zespołu synodalnego
powinny odbywać się regularnie, zgodnie z ryt−
mem prac synodalnych, i obejmować zawsze
modlitwę, zapoznanie się z informacjami o aktu−
alnym przebiegu synodu i właściwe obrady nad
zagadnieniami przekazanymi zespołowi przez
sekretariat synodu.

Parafialny zespół synodalny w parafii św.
Jana Chrzciciela w Trzciance swoje pierwsze spo−
tkanie miał w dniu 11 maja 2017 r. Zostało
one poprzedzone Mszą św. wotywną o Duchu
Świętym.

Zespół zgodnie z duchem synodu, wyrażonym
w liście biskupa Edwarda Dajczaka, stanowi
aktywne włączenie się parafian w prace syno−
dalne i formę pomocy zarówno ordynariuszowi
diecezjalnemu, jak i proboszczowi oraz parafii
w pracach podjętych w jego ramach.

Informacje o II Synodzie Diecezji Koszalińsko−
Kołobrzeskiej znajdują się na stronie www.die−
cezjakoszalin.pl/synod.  Kontakt z parafialnym
zespołem synodalnym można uzyskać dzięki
adresowi e−mailowemu: synodtrzcianka@gma−
il.com.

Tomasz Tomczak
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TAJEMNICE FATIMSKIE
Fatima – w tym roku obchodzimy stulecie obja−
wień maryjnych w Portugalii. Najświętsza Ma−
ryja Panna przekazała w nich informacje o fatal−
nym stanie moralnym ludzkości, konsekwencji
z tego wypływających w postaci kary i możli−
wości jej zapobieżenia. Postawiła więc diagno−
zę, sposoby leczenia, a nawet możliwość uzy−
skania cudownego uzdrowienia z uniknięciem
skutków śmiertelnej choroby!

W trakcie przekazywania pierwszej tajemnicy
fatimskiej dzieci ujrzały, jak przerażające jest pie−
kło, czyli wieczne życie bez Boga, duchowa śmierć.
Siostra Łucja dos Santos opowiadała, iż widok ten
był tak potworny, że umarłaby ze strachu, gdyby
Maryja nie obiecała jej wcześniej, że zabierze ją do
Nieba. Matka Boża, pokazując małym dzieciom
okropności piekła, złamała zasady bezstresowego
wychowania. Według zasad współczesnej pedago−
giki przez straszenie wiecznym potępieniem nara−
ziła dzieci na lęki i traumatyczne przeżycia. Obecnie
odebrano by Jej prawa rodzicielskie. To przesłanie
maryjne idzie również na przekór współczesnej prak−
tyce duszpasterskiej mówiącej niemal jedynie o nie−
skończonym Miłosierdziu Bożym z umniejszaniem
prawdopodobieństwa piekła jako konsekwencji
grzechu. Tymczasem Maryja uznała, że jest to spra−
wa najwyższej wagi, skoro przedstawiła ją jako
pierwszą. Przyjąć przesłanie fatimskie oznacza
mówić o piekle, by ostrzec przed tym realnym za−
grożeniem. Wzywając pastuszków do pokuty, po−
stu, ascezy i umartwiania – praktyk tak dziś niepo−
pularnych, pokazała drogę ratowania grzeszników
od wiecznej nieszczęśliwości. Dzieci – świadkowie
Maryjnego przyjścia, za cierpienia otrzymywały po−
chwały, co znów pozostaje w sprzeczności ze współ−
czesnym hedonizmem.

Zaledwie 10−letnia Hiacynta Marto była dziew−
czynką nad wiek dojrzałą. Przyjęła na siebie cier−
pienie w intencji nawrócenia grzeszników. Oto
jedne z ostatnich jej słów:

„– Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz
do piekła są grzechy cielesne.

– Aby być czystym na ciele, konieczne jest
utrzymanie czystości. Być czystą na ciele to zna−
czy strzec niewinności. A być czystą na duszy to

znaczy nie grzeszyć, nie oglądać tego, czego nie
powinno się widzieć, nie kraść, nie kłamać,
mówić zawsze prawdę, także wtedy, gdy nas to
wiele kosztuje.

– Mody, które nadejdą, będą bardzo obrażać
Pana. Osoby, które służą Bogu, nie mogą iść za
głosem mody. W Kościele nie ma zmiennych
mód. Jezus jest zawsze ten sam.

– Lekarzom brak światła i wiedzy, by leczyć
chorych, bo brak im miłości Boga.

– Księża powinni zajmować się tylko sprawa−
mi Kościoła. Księża powinni być czyści, bardzo
czyści. Nieposłuszeństwo kapłanów i zakonników
wobec ich przełożonych i wobec Ojca Świętego
bardzo obraża Jezusa.

– Aby być zakonnicą, trzeba być bardzo czystą
duszą i ciałem.

– Wiele jest niedobrych mód; nie podobają
się one Jezusowi, nie są Boże.

– Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia.
Dlatego trzeba zbliżać się do konfesjonału z ufno−
ścią i radością. Bez spowiedzi nie ma zbawienia.”

Przesłaniem drugiej tajemnicy fatimskiej jest
to, że głęboka wiara, której możemy się najlepiej
nauczyć poprzez poświęcenie się Niepokalanemu
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Sercu Maryi, jest najskuteczniej−
szym sposobem ratunku przed
wiecznym potępieniem. Najświęt−
sza Maryja Panna w sytuacjach
po ludzku beznadziejnych wierzy−
ła i ufała bezgranicznie, dlatego
też jest najlepszą Nauczycielką
i Przewodniczką na drodze do wiary. Oddając się
do Jej dyspozycji, będziemy uczyć się wierzyć i za−
wsze ufać Bogu. Ma to się wyrażać poprzez odwró−
cenie się od grzechu, praktykowanie codziennej mo−
dlitwy (szczególnie różańca i czytanie Pisma Świę−
tego) i comiesięcznej spowiedzi z przyjmowaniem
Komunii Świętej.

Trzecia tajemnica fatimska mówi o historycz−
nych konsekwencjach kryzysu wiary i moralności,
a tym samym o skutkach odrzucenia Maryjnego
orędzia. Ponieważ wezwanie do nawrócenia i po−
kuty zawarte w tej odezwie nie zostało przyjęte
tak, jak powinno się to stać, jesteśmy więc świad−
kami częściowego spełnienia się proroctwa. Sio−
stra Łucja tak pisała w liście do Ojca Świętego:
„A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wy−
pełnienia się ostatniej części tego proroctwa, wi−
dzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielki−
mi krokami. Nastąpi ono, jeżeli (!!!) nie zawróci−
my z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niespra−
wiedliwości, łamania praw człowieka, niemoral−
ności, przemocy itd. Nie mówmy, że to Bóg tak
nas karze. Przeciwnie, to ludzie sami ściągają na
siebie karę. Bóg cierpliwie nas przestrzega i wzy−
wa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność,
jaką nam podarował. Dlatego to ludzkość ponosi
odpowiedzialność.” Kochający Bóg przygotował
nam wspaniałą przyszłość i po to, byśmy mogli
z niej skorzystać, umarł na krzyżu. Jednak gdy od−
rzucamy życie z Nim, czekają nas przerażające
konsekwencje tego wolnego wyboru: kłótnie, nie−
nawiść, wojny, cierpienie i śmierć. Ta fizyczna i ta
duchowa naznaczona wiecznym potępieniem.

W Fatimie Maryja krótko i stanowczo powie−
działa: „Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane,
Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeśli nie,
(kraj ten) rozpowszechni swe błędy po świecie,
wywołując wojny i prześladowania Kościoła świę−
tego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty bę−
dzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą
unicestwione. Na koniec moje Niepokalane Serce

zatriumfuje. Ojciec Święty po−
święci mi Rosję, która się na−
wróci i będzie dany światu na
pewien czas pokój”.

Matka Boża, objawiając się
trojgu pastuszkom – Łucji, Hia−
cyncie i Franciszkowi, i przeka−

zując trzy tajemnice, domagała się ponadto usta−
nowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego
Serca, które ma być wynagrodzeniem za zniewa−
gi wyrządzone Jej przez ludzi. Do tych czynów
naruszających godność Maryi należą:

· bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

· przeciw dziewictwu Matki Bożej,

· przeciw Jej Boskiemu macierzyństwu przy
jednoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę
rodzaju ludzkiego

· czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić
w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nie−
nawiść do tej Matki Niepokalanej,

· czyny takich, którzy profanują wizerunki Naj−
świętszej Panny.

Kardynał Joseph Ratzinger oddał sens obja−
wień fatimskich, cytując Jezusa z Ewangelii: „Je−
śli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie”.

Orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i naglące
wołanie Matki Bożej do nawrócenia, jak to mówił
Jan Paweł II w homilii w Fatimie w dniu 13 maja
1982 r.: „Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe.
Jej apel zobowiązani jesteśmy podejmować
z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi zna−
kami czasu (...)”.

Objawienia maryjne odbywały się od dnia 13
maja do dnia 13 października 1917 r. Dlatego też
dla uczczenia tego jakże ważnego dla ludzkości
przesłania w naszej parafii w każdą pierwszą so−
botę tych miesięcy będą odbywać się nabożeń−
stwa fatimskie z odmówieniem różańca w inten−
cji nawrócenia i pokoju na świecie.

Największym fenomenem tych objawień jest
ich WARUNKOWOŚĆ, co oznacza, że gdyby wie−
rzący żyli zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami,
a niewierzący zgodnie z prawdami uniwersalny−
mi, świat wyglądałby dziś inaczej, z pewnością
byłby lepszy, a wizja kary nieprawdopodobnie
daleka...

Edyta Klamerek-Hoffmann
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Straduń
„Z dawna Polski Tyś Królową,

Maryjo” – w słowach pieśni napisa−
nej w II połowie XIX w., nieznany autor
zawarł wielką miłość i wdzięczność za
dziejową opiekę, jaką Najświętsza Ma−
ryja Panna otacza Naród Polski. Król
Jan Kazimierz w 1656 r. publicznie
ogłosił Maryję Królową Polski. We
Lwowie ślubował: „Przyrzekam też na
przyszłość w moim własnym, senato−
rów moich i ludów moich imieniu, że
cześć i chwałę Twoją wszędzie i za−
wsze po całym królestwie moim z naj−
większą usilnością pomnażać i utrzy−
mywać będę.”

W Polsce budowano świątynie
na Jej cześć, przy szosach i polnych drogach sta−
wiano kapliczki, wojsko z maryjną pieśnią rozpo−
czynało bitwy, nasi wodzowie i żołnierze nosili
ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej. Cześć Maryi
oddawali poeci i malarze. Papież Franciszek na
audiencji generalnej w dniu 3 maja 2017 r. po−
wiedział do Polaków: „Dzisiaj przypada Uroczy−
stość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
(…). Na część Królowej Polski bijmy brawa! (…)
Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej
Królowej (…). W waszych codziennych wyborach
podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życz−
liwości. Podejmujcie ważne decyzje, poszukując
prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie
otwarci i wrażliwi na potrzeby braci (…)”.

Polacy nie zapominają o swojej Królowej. Naj−
piękniejszą formą modlitwy ku czci Matki Bożej
są nabożeństwa majowe. Ta piękna tradycja
kultywowana jest też w Straduniu – przy kaplicz−
ce wybudowanej na skrzyżowaniu dróg nad je−
ziorem Straduńskim. „Kapliczkę wybudował
w 1946 r. mój tato – Jan Lewandowski, który
był murarzem” – wspomina córka Anna. „Od ma−
łego dziecka pamiętam, jak przybiegaliśmy do
Maryi, aby wspólnie z innymi modlić się”.

Kapliczka z figurką Matki Bożej, pomalowana
na biało, zawsze pięknie przyozdobiona świeży−

NABO¯EÑSTWA MAJOWE

mi kwiatami, uwieńczona krzyżem i modlący się
pod figurą mieszkańcy – to widok, który niezwy−
kle kojąco wpływa na przypadkowych przechod−
niów, jak i odpoczywających wśród okolicznych
lasów i jezior turystów. Napis na niewielkiej ta−
bliczce informuje: „Pod Twoją opiekę oddajemy
się”, i poniżej: „Gromada Straduń 1946 r.” Pod
kapliczką, śpiewając litanię loretańską, spotyka
się kilka, czasem kilkanaście osób. Od najdaw−
niejszych czasów z wdzięcznością i czcią kieruje−
my swe prośby do stóp Matki Bożej. Modlimy
się: „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że
nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się
do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie
o przyczynę prosi”.

Na przestrzeni 10 wieków chrześcijaństwa
Maryja w chwilach najważniejszych zawsze rato−
wała Polskę przed najazdem obcych religii
i mocarstw. W 1655 r. Matka Boża z Częstocho−
wy ocaliła nas przed potopem szwedzkim, w 1920
r. wyprosiła „cud nad Wisłą” – obroniła Polskę
przed najazdem bolszewików. Ona pomimo na−
szych niewierności nigdy nas nie opuściła i dzisiaj
możemy być pewni, że Maryja ocali nas również
przed naporem islamu, bo „od Bałtyku po gór
szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty”.

Jadwiga Witkowska
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Nowa Wieś
Nabożeństwa majowe w Nowej Wsi odbywają

się począwszy od 1946 r. – nieprzerwanie i za−
wsze o godz. 17.00.

Początkowo parafianie gromadzili się na mo−
dlitwie przy krzyżu, który stoi do dziś nieopodal
kościoła. W latach 60. przeniesiono nabożeń−
stwo majowe do świątyni pod przewodnictwem
księdza, który ówcześnie opiekował się naszą
filią pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła i do−
jeżdżał do nas z parafii św. Jana Chrzciciela
w Trzciance. Pod nieobecność kapłana te spo−
tkania modlitewne prowadziła pani Jadwiga Bed−
narek. Trzyma nad nimi pieczę również i dziś, bo
od paru lat ksiądz nie przewodniczy naszym na−
bożeństwom majowym.

W 1999 r., gdy naszą filię parafialną prowa−
dził ks. Wacław Turoń MS – wielki czciciel Matki
Bożej Saletyńskiej, postanowił zbudować na Jej
cześć kapliczkę, i tak też się stało. Z pomocą
kościelnego pana Zenona Bednarka i innych
mieszkańców Nowej Wsi została wzniesiona koło
kościoła piękna figura Maryi wraz z postumen−
tem, przy której zaczęły gromadzić się tłumy dzieci
i dorosłych. Owocem pobytu ks. Wacława Turo−
nia MS było rodzenie się powołania ks. Łukasza
Nowaka MS, który jako
młodzieniec codziennie
uczestniczył w nabożeń−
stwach, również majo−
wych, przyciągał tym sa−
mym inne dzieci i młodzież
do kultywowania tego
pięknego wyznania wiary.

Ks. Wacław Turoń MS
wiosną wynosił codziennie
ławeczki przed kapliczkę,
gdzie gromadziło się wie−
lu młodszych i starszych
parafian. Śpiew nabożeń−
stwa majowego roznosił
się na całą okolicę. Kapłan
przygotował również segre−
gatory z pieśniami i oko−
licznościowymi modlitwa−
mi ułatwiające nam spo−
tkania. Do dzisiaj korzysta−
my z nich w kościele.

Następnie ks. Adam Schielmann MS również
przyciągał dzieci i młodzież oraz innych mieszkań−
ców Nowej Wsi i pobliskiej Rudki do dbania
o nasz Dom Boży rozumiany jako nie tylko budy−
nek sakralny, ale również jako świątynię Ducha
Świętego. Bardzo zaangażował się w remont
kościoła i zadbał o piękny jego wygląd, w tym
także zewnętrze. Pamiętam, jak sam brał szpa−
del w swoje ręce i przekopywał ziemię przyko−
ścielną, aby posiać nową trawę i wyrównać te−
ren, za jego przykładem poszła młodzież. Dzięki
temu na placu świątynnym pojawiły się piękne
rośliny ozdobne. Koło kapliczki Matki Bożej Sa−
letyńskiej i krzyża mamy ładne kwiaty, w tym róże,
oraz zapalane znicze, o które codziennie dbają
miejscowe kobiety: Jadwiga Bednarek, Maria
Wawrzyniak, Teresa Karbowa i jej mama Janina
Stępniak, a także inne panie.

Wielką radością jest spotkać się z Maryją
przed Jej obliczem i śpiewać nabożeństwa majo−
we, dlatego gdy jest ciepło mieszkańcy Nowej
Wsi gromadzą się przed kapliczką i oddają swo−
je codzienne sprawy Matce Jezusa. Tradycja
uczestniczenia w tej pięknej modlitwie w naszej
miejscowości trwa nieustannie do dzisiaj.

Gina Go³aœ
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Wakacyjne spotkania z Bogiem

Rekolekcje oazy młodzieżowej
Mam na imię Zuzia, od 3 lat należę do Ruchu

Światło−Życie. Jest to wspólnota dla młodzieży,
ma na celu wzmocnienie wiary młodych ludzi, daje
silne fundamenty. Każdy młody człowiek, który
ma pragnienie przyłączenia się do wspólnoty,
przechodzi formację prowadzącą do dojrzałości
chrześcijańskiej. Ważnym elementem tego roz−
woju duchowego są 15−dniowe rekolekcje wa−
kacyjne, na które jedzie kilkanaście młodych
osób. Misjonarze saletyni podjęli się organizacji
pierwszego stopnia Oazy Nowego Życia, co po−
maga nam poznać Boga, znaleźć w nim Przyja−
ciela i poczuć Jego namacalną obecność, oraz
drugiego stopnia Oazy Nowego Życia, dzięki któ−
remu uczymy się dojrzalej relacji z Panem oraz
umiejętności dzielenia się nią z innymi.

Zuzia ̄ yliñska

Ogólnopolskie rekolekcje „Jezus na
stadionie” z o. Johnem Bashoborą
w Warszawie

Bóg szuka różnych dróg dotarcia do człowie−
ka, a do naszych serc znalazł ją poprzez działa−
nie Ducha Świętego w czasie misji świętych od−
bywających się w naszej parafii. Podążając za

modlitwą uwielbienia, chcemy podjąć trud wraz
z 150 parafianami, by na Stadionie Narodowym
w dniu 1 lipca br. w Warszawie podziękować Bogu
za wszystkie łaski, którymi nas obdarza – za dar
małżeństwa i macierzyństwa. Pragniemy dzielić
się z innymi radością doświadczania żywego
Boga w swoim życiu. Chcemy jednoczyć się
w modlitwie i umacniać w wierze.

Gosia i Micha³ Szymanowscy

Piesza pielgrzymka
na Jasną Górę

Wzorując się na słowach papieża Franciszka
„Wstań z kanapy”, zachęcam WSZYSTKICH na
wspólne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Ja do−
świadczyłam siedmiu pięknych takich wędrówek do
Częstochowy. Pielgrzymka to czas refleksji, modli−
twy, dyskusji oraz znakomitej zabawy. Są to „reko−
lekcje w drodze”, które stanowią doskonałą oka−
zję, aby wyznawaną wiarę pogłębić i lepiej zrozumieć.
Pielgrzymujemy w at−
mosferze radości.
Uwielbiamy Boga śpie−
wem i tańcem. Jako
pątnicy w każdej chwili
możemy świadczyć mi−
łosierdzie wobec brata
i siostry, dzieląc się
tym, co mamy, poma−
gając sobie wzajem−
nie. Aby jeszcze bardziej
Was zachęcić do pój−
ścia na Jasną Górę,



11lipiec, sierpień 2017

Fo
t.

: 
a
rc

h
iw

a
 p

ry
w

a
tn

e

zdradzę, że na pielgrzymce częstują bardzo pyszny−
mi truskawkami. :−) Do zobaczenia na pielgrzymim
szlaku.

Magda Domaga³a

tusz, Lednica, Licheń oraz Kalisz. Jest to czas
wyciszenia, medytacji, modlitwy – ale także piel−
grzymiego wysiłku w różnych warunkach atmos−
ferycznych, spotkania wspaniałych ludzi oraz roz−
wijania rowerowej pasji. Daje możliwość pogłę−
bienia relacji z Bogiem i innymi, przemiany swo−
jego życia i odkrycia spraw ważnych. Stanowi
szansę, że może wrócę lepszy…

Dokładne informacje są na stronie interneto−
wej: www.rowerowa.info. Grupa z Trzcianki wy−
jechała w niedzielę 2 lipca i udała się na pierw−
szy nocleg do Starej Łubianki.

Kontakt: Tomasz Tomczak, adres e−mail:
tmjt23@gmail.com, tel. 604 68−72−48

Tomasz Tomczak

Rekolekcje Wspólnoty Domowego
Kościoła

Dla nas małżonków rekolekcje Wspólnoty Do−
mowego Kościoła są odejściem od codziennych
obowiązków, problemów i trosk. To czas łaski
dla każdego z nas osobna, ale przede wszyst−
kim dla naszego małżeństwa, ponieważ poświę−
cając czas Bogu, w Jego świetle możemy spoj−
rzeć na swoje życie małżeńskie i rodzinne. Dla−
tego dziękując Panu Bogu za naszą miłość, wy−
jedziemy wraz z czterema małżeństwami na 15−
dniowe rekolekcje.

Ma³gosia i Marek Trochowie

Pielgrzymka rowerowa diecezji
koszalińsko−kołobrzeskiej
na Jasną Górę

Po raz ósmy w tym roku na początku lipca
rowerzyści wyruszyli do Częstochowy. Trasa ty−
godniowej pielgrzymki liczy ok. 500 km i prowa−
dzi przez miejsca różne i ważne, takie jak: Skrza−

Pielgrzymki Biblioteki Parafialnej
Od 1995 r. Biblioteka Parafialna w Trzciance

organizuje co roku pielgrzymki dla wolontariuszy
zaangażowanych w działalność biblioteczną i ty−
godnie kultury chrześcijańskiej. Na przestrzeni
tych lat odwiedziliśmy liczne sanktuaria, a także
miejsca związane z życiem i działalnością różnych
świętych.

Udział kapłana w części tych wyjazdów dawał
możliwość uczestniczenia w codziennej Mszy św.
odprawianej nie tylko w katedrach i kościołach,
ale także w hotelach lub w plenerze. Przebywa−
nie w saletyńskich placówkach na Wschodzie
i Zachodzie oraz kontakty z Polonią pozwalały nam
poznać życie religijne i problemy duszpasterskie
w różnych krajach.

Mieliśmy też możliwość poznawania innych
religii chrześcijańskich  – prawosławie, greko−
katolicyzm, protestantyzm, czy niechrześcijań−
skich – buddyzm, shintoizm, konfucjonizm.

Edwin Klessa



12 Światło z La Salette12 Światło z La Salette

Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Historia dzwonów
koœcio³a katolickiego

w Trzciance
Według historycznych zapisów pierwszy drew−

niany kościół w Trzciance powstał w XVI w. Jesz−
cze pod koniec tegoż wieku po niespełna 100
latach uległ zniszczeniu. Na wieży tego kościoła
zawisł również pierwszy trzcianecki dzwon. Posia−
dał on napis „1580” oraz zawierał trzy nazwiska
fundatorów, którzy niewątpliwie należeli do elity
gospodarczej Trzcianki: Macieja Kone de Dnake−
na, Michała Quiverama i Tewesa (Mateusza)
Warneke. Niestety w 1896 r. krzyż ten spadł
z wieży drugiego w historii w naszym mieście drew−
nianego kościoła, wybudowanego na początku
XVII w., którego żywot również dobiegał końca.
W wyniku doznanych uszkodzeń dzwon ten został
przetopiony.1

W dniu 3 listopada 1916 r. podczas budowy
wieży istniejącego dzisiaj świątyni zainstalowano
dzwon o wadze 18 cetnarów.2 Dzwon miał piękne
brzmienie i nastrojony był na ton „A”. Ponieważ
budowa kościoła przypadała na okres I wojny świa−
towej, to z tego powodu już pod koniec czerwca
1917 r. dzwon ten, wraz z drugim mniejszym, któ−
ry prawdopodobnie pochodził z poprzednich kościo−
łów, został z wieży zdjęty i obydwa zostały skonfi−
skowane na cele wojenne.3

Zamontowane na wieży kościoła w okresie mię−
dzywojennym kolejne dzwony, których pochodze−
nia nie znamy, zostały również zarekwirowane
w 1940 r. na potrzeby niemieckiej armii.

Ogołocony z dzwonów kościół w 1945 r. przejęli
w swoje zarządzanie kapłani ze Zgromadzenia Mi−
sjonarzy Matki Bożej z La Salette. Ówczesny pro−
boszcz ks. dr Tadeusz Ptak MS4 starał się uzupeł−
nić ten brak, lecz w trudnym powojennym okresie
nie było możliwości nabycia nowych dzwonów. Cho−
dząc po kolędzie w Teresinie, zauważył dwie dzwon−
nice – jedną katolicką i drugą protestancką, z za−
wieszonymi na nich dzwonami. W porozumieniu
z sołtysem Marianem Bydołkiem i mieszkańcami
wioski przetransportował dzwon z dzwonnicy ewan−
gelickiej do Trzcianki. Jego historia na naszym tere−
nie zaczęła się w 1797 r., gdy gmina ewangelicka
w Trzciance zakupiła go z przeznaczeniem do wyko−
rzystania na potrzeby trzcianeckiej pierwszej ewan−
gelickiej świątyni. Gdy w 1829 r. strawił ją pożar, to
dzwon ten został 70 lat później (w 1899 r.) podaro−

wany gminie ewangelickiej w Teresi−
nie, gdzie zawisł na gromadzkiej
dzwonnicy.5 Po kolejnych 49 latach
dzwon więc ponownie wrócił do
Trzcianki – tym razem do kościoła ka−
tolickiego. Drugi dzwon ks. Tadeusz
Ptak MS otrzymał od proboszcza z Kuź−
nicy Czarnkowskiej ks. Józefa Sroki
MS6. Jednak dzwon ten nie współgrał
z dzwonem z Teresina, więc go zamie−
nił z dzwonem z kościoła poprotestanc−
kiego w Trzciance, zwanym wtedy ko−
ściołem szkolnym.7 Do czasu odebra−
nia kluczy przez władze miasta para−
fia przeprowadzała w tym kościele drob−

Zdjêcie dzwonu

Jana Paw³a II

z poœwiêcenia

w dniu 28 sierpnia

1983 r.

Fo
t.

: 
A
rc

h
iw

u
m

 p
a
ra

fi
a
ln

e

Fo
t.

: 
A
rc

h
iw

u
m

 p
a
ra

fi
a
ln

e



13lipiec, sierpień 2017

Fo
t.

: 
E
d
w

in
 K

le
ss

a

13

1 Marcin Hlebionek, Z dziejów parafii w Trzciance, s. 6, Trzcianka 1995 oraz
Studia z dziejów Trzcianki i ziemi trzcianeckiej, s. 40, Trzcianka 2005.

2 Cetnar – jednostka ciężaru wynosząca około 51,5 kg.
3 ks. Aloysius Bucks, Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914−

−1918, s. 106, Trzcianka 2015.
4 ks. dr Tadeusz Ptak MS (1905−1986) – kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy

Matki Bożej z La Salette, proboszcz w Trzciance w latach 1945−1952.
5 Marcin Hlebionek, dz. cyt, s. 40.
6 ks. Józef Sroka MS (1907−1976) – kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki

Bożej z La Salette. Funkcję proboszcza w Kuźnicy Czarnkowskiej pełnił w latach
1946−1951.

7 Kronika parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. I (1945−1984), s. 60−61.
8 ks. Michał Kolbuch MS (1889−1957) – w latach 1934−1950 pierwszy prowin−

cjał polskiej prowincji księży misjonarzy saletynów.
9 Wacław Cegiełka (1887−1966) – w latach 1946−1948 starosta powiatu pil−

skiego, w skład którego wchodziło miasto Piła i dotychczasowy powiat trzcianecki.
1 0 Kronika parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. I (1945−1984), s. 60−61.
1 1 Kronika parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. 1 (1915−1985), s. 355−356.
1 2 Jw., s. 435. Informacja ta wymaga sprawdzenia, ponieważ przeniesienia tego dzwonu

nie odnotowano w  Kronice Parafialnej w czasie rozbiórki kościoła ewan−gelickiego.
1 3 Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – komunistyczny urząd kontroli, bez

którego akceptacji nie można było wydrukować żadnego tekstu ani zorganizo−
wać żadnego wydarzenia kulturalnego lub politycznego.

1 4 ks. dr Stanisław Styrna SDB (ur. 1933 r.) – kapłan z Towarzystwa św. Francisz−
ka Salezego (salezjanin), proboszcz parafii Świętej Rodziny w Pile w latach 1979−
−1987 i dziekan pilski w latach 1980−1987, kapelan pilskiej Solidarności.

1 5 ks. Czesław Hałgas MS (ur. 1935) – kapłan ze zgromadzenia księży misjonarzy
saletynów, proboszcz w parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance w latach 1980−1985.

1 6 Kronika parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. 1 (1915−1985), s. 434−435.

ne remonty, chcąc go za−
adaptować na kościół dla
młodzieży uczącej się.

Wielka uroczystość w pa−
rafii odbyła się w dniu
7 marca 1948 r., gdy pro−
wincjał saletynów ks. Mi−
chał Kolbuch MS8 w obec−
ności starosty pilskiego
Wacława Cegiełki9 oraz
300 par zaproszonych ro−
dziców chrzestnych doko−
nał poświęcenia dwóch
dzwonów. Jeden – większy,
o wadze 10 cetnarów,
otrzymał imię św. Tadeusza
– patrona proboszcza ks.
Tadeusza Ptaka MS, a dru−
gi – mniejszy, o ciężarze
7 cetnarów, otrzymał imię
św. Jana Chrzciciela – pa−
trona parafii.10 Z uroczysto−
ści tej zachowała się do dzi−
siaj duża tablica pamiątkowa z ręcznie wypisanymi
nazwiskami ważnych osobistości biorących w niej
udział i wszystkich rodziców chrzestnych.

W czasach zrywu wolnościowego w Polsce
w lutym 1981 r. przedstawiciele NSZZ Solidar−
ność trzcianeckich zakładów pracy zadeklarowali
fundację nowego dzwonu im. Jana Pawła II.11 Miał
on powstać z przetopienia wiszącego na wieży pęk−
niętego dzwonu przeniesionego do naszego ko−
ścioła z ewangelickiej świątyni podczas jej roz−
biórki12 w 1965 r. Po wprowadzeniu stanu wojen−
nego prace związane z wykonaniem nowego dzwo−
nu były kontynuowane, tylko cenzura13 nie dopu−
ściła do odlania na nim informacji dotyczącej fun−
datora – Solidarności. W końcu w niedzielę 28
sierpnia 1983 r. dla uczczenia drugiej rocznicy
podpisania Porozumień Sierpniowych na placu
kościelnym odbyła się uroczystość poświęcenia
nowo odlanego dzwonu. Aktu tego dokonał pro−
boszcz parafii Świętej Rodziny w Pile – dziekan
dekanatu pilskiego ks. dr Stanisław Styrna SDB14

w obecności proboszcza naszej parafii ks. Cze−
sława Hałgasa MS15. Rodzicami chrzestnymi tego
dzwonu jest 20 osób będących reprezentantami
różnych zakładów i instytucji miasta oraz Rady
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Parafialnej. Ich podpisy zamieszczono w kronice
parafialnej.16

Obecnie na wieży kościelnej zawieszone są trzy
dzwony, do których zamontowano napęd elektryczny.

Edwin Klessa

lipiec, sierpień 2017
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13 kwietnia 2017 r.

– Triduum Paschalne:

Wielki Pi¹tek

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

15/16 kwietnia 2017 r.

– Wigilia paschalna i rezurekcja

13 kwietnia 2017 r.

– Przyjecie ministrantów

13 kwietnia 2017 r.

– Triduum Paschalne: Wielki Czwartek
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15lipiec, sierpień 2017

7-14 maja 2017 r.

– Uroczystoœæ Pierwszej Komunii Œwiêtej

kwiecieñ-czerwiec 2017 r.

– Remont elewacji koœcio³a

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

16 kwietnia 2017 r.

– Wielkanoc w Niekursku

23-30 kwietnia 2017 r.

– Misje œwiête
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16 Światło z La Salette

Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Elżbieta Panert−Mumot, Maciej Pawłowski,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

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

 Pierogi z jagodami
Już lato, a z nim coraz wię−

cej dni z pogodą typowo waka−
cyjną. Wszystko rośnie, przy−
roda rozwija się, wiele roślin
owocuje. Cieszymy się niepo−
wtarzalnym smakiem truska−
wek, które kojarzą nam się
właśnie ze zbliżającą się porą
letnią. Niebawem będziemy
też smakować jagód – szlachetnych i cennych zdro−
wotnie owoców z polskich lasów.

Lipiec obfituje w jagody. Musimy liczyć się z tym, że
ich czas jest krótki i aby najeść się nimi do woli musimy
się pospieszyć. Korzystajmy w sezonie letnim z darów
natury, spożywajmy ich jak najwięcej pod każdą posta−
cią, gdyż nie nacieszymy się nimi długo. Jagody – poza
tym, że są pyszne – mają właściwości lecznicze. Wspo−
magają oczy, obniżają poziom złego cholesterolu, uela−
styczniają naczynia krwionośne i likwidują biegunki.

Jagody najczęściej spożywamy w postaci dese−
rów. Zbieramy je w lesie, a największa satysfakcja,
gdy możemy zebrać je sami. Jedna uwaga: bądźmy
ekologiczni – nie niszczmy jagodzin, które są tak
cenne, oraz zachowujmy ciszę i porządek w lasach.
W ostatnim czasie stanowi to problem, ponieważ są
one bardzo zaśmiecone… Warto wspomnieć także
o realnym zagrożeniu kleszczami, których w Wielko−
polsce jest coraz więcej. Ubierajmy się więc odpo−
wiednio i używajmy preparatów przeciwkleszczowych.

Moją propozycją kulinarną są pierogi z jagodami.
Ich smak kojarzy mi się ze wspólnym biesiadowa−
niem z dziadkiem, który je uwielbiał. Dodam, że roz−
smakowywaliśmy się też w tych z wiśniami. Zawsze
rodzinnie jedliśmy je wtedy, gdy w czasie wakacji
odwiedzał nas dziadek.

Aby przyrządzić pierogi z ja−
godami, potrzebujemy nastę−
pujące składniki:
� 300 g mąki pszennej,
� szczypta soli,
� 200 ml wrzącej wody,
� 30 g masła,
� 150 g jagód,
� 1 łyżka mąki do oprószenia

       jagód,
� cukier,
� dodatki:

� śmietana homogenizowana 18%,
� serek waniliowy lub polewa według uznania.

Przygotowanie: Mąkę przesiać, osolić. Do gorącej
wody włożyć masło, roztopić, pomału dodać do mąki
i mieszać. Połączone składniki wyłożyć na podsypaną
mąką stolnicę. Wygniatać ciasto przez 7 minut, pod−
sypując co jakiś czas mąką, tak aby się nie kleiło.
Włożyć do miseczki, przykryć wilgotną ściereczką,
odstawić na 20 minut. Jagody opłukać, osuszyć, opró−
szyć 1 łyżką mąki, dodać cukier. Ciasto podzielić na
kilka części i rozwałkowywać każdą na cienki placek,
obsypując stolnicę i wałek mąką. Wycinać kółka, na−
kładać po jednej łyżeczce przygotowanych jagód. Skła−
dać ciasto na pół i zlepiać dokładnie brzegi. W dużym
garnku zagotować osoloną wodę włożyć do niego
pierwszą część pierogów. Po ponownym zagotowaniu
zmniejszyć ogień do średniego i gotować przez około
2 minuty, licząc od czasu wypłynięcia pierogów na
powierzchnię wody. Wyłowić łyżką cedzakową i ułożyć
na talerzu. Polać i zajadać!

Smacznego.
Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Ogólnopolskie rekolekcje „Jezus na stadionie” z o. Johnem Bashoborą w Warszawie – 1 lipca · 30
Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu – 10−14 lipca · XXXV Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę – 31 lipca−13 sierpnia · odpust w Niekursku – 27 sierpnia


