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Światło z La Salette

Fot.: archiwum prywatne ks. Wojciecha Muli TChr

W poszukiwaniu rodaków zagranic¹

Z ks. Wojciechem Mul¹ TChr
rozmawia Marzena Felsmann.
Nie jest Ksiądz pierwszym kapłanem w swo−
jej rodzinie. To bardzo wyjątkowe zjawisko
w dzisiejszym świecie, kiedy to mówi się o kry−
zysie decyzji wśród młodych osób… Czy w cza−
sie swojego dojrzewania do pójścia za głosem
powołania napotkał Ksiądz świadków, o których
chciałby opowiedzieć? Jak kształtowała się
Księdza droga do kapłaństwa?
Rzeczywiście, nie jestem pierwszy w mojej ro−
dzinie. Sądzę, że mój rodzinny dom miał duży
wpływ na mnie, ale w sensie jak najbardziej po−
zytywnym, ponieważ był spokojną i bezpieczną
oazą, miejscem, w którym mogłem świadomie
i bez nacisków odkrywać swoją drogę życia. Jak
dzisiaj widzimy, Pan Bóg w Jego wspaniałomyśl−
ności zaplanował dla mnie służbę jako duszpa−
sterz polskich emigrantów.
Co według Księdza stanowi miarę kapłań−
skiej dojrzałości?
To temat na poważny teologiczny referat, ale
najprościej mówiąc, można przyjąć dwie miary:
wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza to moje życie
modlitwy – i to bez znaczenia, czy jestem księ−
dzem, czy nie. Jeżeli jest ona systematyczna i wier−
na, nawet pomimo przeżywanych trudności, bę−

dzie stale obecna. Drugą miarą natomiast jest
mój stosunek do otaczających mnie ludzi – to zna−
czy to, czy tchnie ode mnie nadzieja, którą dał
nam Chrystus, zwyciężając grzech i śmierć, a może
jest dokładnie odwrotnie, a więc inni patrząc na
mnie, widzą tylko beznadzieję i bezsilność wyni−
kającą z błędnego przeświadczenia, że świat jest
już tak zepsuty, że nie da się go uratować.
Wychował się Ksiądz w Trzciance, tutaj spę−
dził swoje dzieciństwo i młodość. Jak podsu−
mowałby Ksiądz wpływ tego miejsca na swoja
osobowość, począwszy od słów: skarbem, jaki
ze sobą zabieram, jest…?
Na pewno już w Trzciance zaczęło się rodzić
w moim sercu pragnienie posługi wśród Polonii,
kiedy to widziałem, jak wielu moich rówieśników
opuszczało nasze miasto i Ojczyznę. Myślę, że
właśnie to pragnienie jest owym największym
skarbem. Tutaj – w Trzciance, formowały się pod−
stawy przeżywania mojej duchowości, modlitwy
oraz zbliżenie się i poznanie świętej liturgii Ko−
ścioła, szczególnie Najświętszej Ofiary. Działo
się to przez wiele lat, kiedy wraz z moim bratem
byliśmy ministrantami. Także świadectwo życia
wyjątkowo licznej wspólnoty miejscowych księży
ukazało mi potęgę życia zakonnego i jego zdol−
ność do dokonywanie rzeczy naprawdę niezwy−
kłych w służbie Bogu i Kościołowi.
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Pan Bóg posyła Księdza, dając szczególne
zadanie – posługi ludziom, którzy często żyją
w miejscach, gdzie nasze wyznanie nie trafia
na grunt naturalnego dla niego środowiska, prze−
plata się z innymi czy też ginie w gąszczu in−
nych religii, a może nawet jest swoistą samotną
wyspą w ateistycznym, zlaicyzowanym świecie.
Czy to w jakiś sposób kształtuje Księdza my−
ślenie o przyszłej posłudze i ludziach, których
Pan postawi na Księdza drodze?
Już założyciel Towarzystwo Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej czcigodny sługa Boży kard. Au−
gust Hlond wskazywał, że zarówno miejsca, do któ−
rych się udamy, jak i problemy, przed którymi sta−
niemy, będą wyjątkowo trudne. Rzeczywiście wielu
naszych rodaków, szukając lepszego życia, opusz−
cza nie tylko środowisko rodzinne, ale także, o czym

wielu nie wie, zapomina o katolickim klimacie na−
szej Ojczyzny, który w naturalny sposób otwiera nas
na właściwe przeżywanie i kształtowanie swojej du−
chowości. Jako imigranci w wielonarodowych i wie−
loreligijnych miastach niestety dość często dają się
uwieść pokusie przyjęcia stylu życia i moralności oto−
czenia albo padają ofiarą sekt wyspecjalizowanych
w werbowaniu osób odciętych od swoich korzeni.
Dzięki trosce Towarzystwa każdy z nas – kapłanów
opuszczających mury seminarium, jest dobrze przy−
gotowany do pełnienia służby w środowiskach emi−
gracyjnych. Duży na−
cisk kładziony jest na
biegłą znajomość języ−
ków obcych, poznanie
kultury i prawa krajów
skupiających naj−
większą ilość Polonii
i wreszcie na apologe−
tykę katolicką, aby –
jak mawiał założyciel
naszej rodziny zakon−
nej – móc jak najsku−
teczniej „słowem i pió−
rem… nieść Chrystu−
sa i Polskę wszędzie
tam, gdzie biją polskie
serca”.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

W związku z kultem oddawanym Matce Bo−
żej w Księdza rodzimej parafii trudno byłoby chy−
ba nie wracać do słyszanych tu przez lata słów
orędzia. Czy Maryja, nasza Płacząca Pani, zaj−
muje wyjątkowe miejsce w sercu Księdza?
Oczywiście nie mogłoby być inaczej. Moja ma−
ryjność ukształtowała się w duchu objawienia
Matki Bożej w La Salette, wzywającym do nawró−
cenia, pokuty i pojednania. Kto z nas tego nie
potrzebuje? Wydaje się, że zagubieni na obczyź−
nie Polacy potrzebują tego wyjątkowo mocno, dla−
tego Matka Boża Saletyńska będzie zawsze zaj−
mowała zaszczytne miejsce w moim sercu.
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25
-lecie kap³añstwa
ks. S³awomira Olecha MS
Z ks. S³awomirem Olechem MS
rozmawia Maciej Paw³owski.
Księża misjonarze saletyni przebywają
w Trzciance od 1945 r. Czy od samego począt−
ku swojego powołania wiedział Ksiądz, że to wła−
śnie z nimi zwiąże swoje dalsze życie?
Przez długi czas w Trzciance była tylko jedna
parafia. Mnie, jako młodego człowieka, nie intere−
sowało zbytnio, kto jest u jej steru: księża diece−
zjalni czy też zakonni. Byłem ministrantem, lekto−
rem i kantorem w parafii pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela i to było najważniejsze. Kiedy zacząłem
odczuwać powołanie, nie wiedziałem, czy będę za−
konnikiem, czy też księdzem diecezjalnym. Wszyst−
ko zaczęło się klarować, gdy pojawili się w naszej
parafii księża, którzy pracowali na misjach na Ma−
dagaskarze. Na takim spotkaniu zrodziło się we
mnie powołanie do pracy misyjnej, właśnie na tej
wyspie. Taką posługę mogłem realizować w Zgro−
madzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

Pocz¹tek pos³ugi kap³añskiej w Woskresenowce w 1993 r.

uczyłem się żyć. Nauczyłem się być samowystar−
czalnym, niezależnym od innych. Pierwsze trzy lata
byłem sam na parafii w Woskresenowce. Utrzymy−
wałem się dzięki dobroci i pomocy ludzi tam żyją−
cych i za to będę im wdzięczny do końca życia.

Księdza marzeniem była praca na Madaga−
skarze, rzeczywistość okazała się jednak zupeł−
nie inna. Czy ciężko było pogodzić się z decyzją
księdza prowincjała?
Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu pew−
nych niespodzianek, które nie zawsze zgodne są
z planami, marzeniami. To, co mnie spotkało po
święceniach, też naruszyło pewną harmonię. Było
to duże zaskoczenie, z którym niełatwo było się
pogodzić. Postanowiłem spróbować swoich sił
jako misjonarz w kraju, o którym nigdy nie marzy−
łem. I tak przygoda ta trwała 13 lat.

25 lat kapłaństwa to długi okres. W jaki spo−
sób przez te lata zmienił się stosunek ludzi do
Kościoła?
Wydaje mi się, że jest to podejście indywidualne
każdego człowieka. Nauka Kościoła się nie zmie−
nia, choć niekiedy posługujący w Kościele próbują
po swojemu interpretować Ewangelię Jezusa Chry−
stusa. Teraz odczuwamy jakby wzrost agresji w sto−
sunku do Kościoła. Zawsze zastanawiam się nad
tym, dlaczego najwięcej do powiedzenia i krytyko−
wania mają ludzie, którzy z Kościołem mają bardzo
mało wspólnego. Na pewno boli prawda, którą gło−
sił Chrystus. Trafne będzie tutaj powiedzenie:„Chcesz
zmieniać świat, zacznij to czynić od siebie”.

Jako młody człowiek trafił Ksiądz do Kazach−
stanu. Czy pobyt tam miał wpływ na to, jak
wyglądało księdza kapłaństwo?
Rzeczywistość, z którą się spotkałem w Kazach−
stanie, była nieporównywalna z polskim życiem
zakonnym, w ogóle z europejskimi standardami.
Tam był całkiem inny świat, w którego warunkach

Większość kapłaństwa spędził Ksiądz w ma−
łych parafiach. Czy nie doskwierała Księdzu sa−
motność, potrzeba przebywania w większej
wspólnocie?
Jak wspomniałem wcześniej, pierwsze trzy naj−
ważniejsze lata mojego kapłaństwa byłem sam.
W tym trudnym czasie musiałem się w jakiś spo−
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sób przystosować, aby nie zatracić swojego zakon−
nego powołania. To mi się udało, choć wymagało
wiele pracy i wewnętrznej walki. Wspólnota jest
bogactwem, tylko nie zawsze ludzie rozumieją, czym
ona jest. W niej każdy ma swoje miejsce i jest za
coś odpowiedzialny, a przede wszystkim powinien
być w gotowości, aby pomóc czy też wyręczyć bra−
ta, który potrzebuje pomocy, wsparcia.
Czy chciałby Ksiądz wrócić jeszcze do Pol−
ski? Czy może zdaje się Ksiądz w całości na
wolę Pana Boga i decyzję księdza prowincjała?
Po pewnym czasie pobytu na Kazachstanie by−
łem pewien, że zostanę tam do końca swojego życia.
Niestety musieliśmy zamknąć tam nasze parafie
i wrócić. Obecnie posługuję w Niemczech i mam
nadzieję, że dopóki starczy mi sił i zdrowie pozwoli,
będę posługiwał tutaj. Raczej nie myślę o powrocie
do Polski. Jednak, jak to się mówi, nie zawsze jest
tak, jak się planuje. Jestem też zakonnikiem, który
złożył między innymi ślub posłuszeństwa.
Wiele mówi się o kryzysie powołań. Jak Ksiądz
uważa, z czego może on wynikać?
Spotykamy się z różnymi stwierdzeniami na
temat tego kryzysu. W wielkiej mierze problemem
jest według mnie wychowanie w rodzinie. Rodzi−
ce nie mają zbytnio czasu, aby z dziećmi rozma−
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wiać. Nie tylko na temat wiary, ale w ogóle. Do−
stęp do Internetu nie zawsze pomaga kształto−
wać osobowość człowieka, często jest on sa−
motny, o delikatnej psychice. Kiedy przychodzą
próby, młodzi ludzie nie potrafią sobie z tym po−
radzić. Internet nie pomoże. Też wielu wstydzi
się pokazywać swoją wiarę, boją się ośmiesze−
nia. Wiara nie jest teraz modna i bez wsparcia
bliskich człowiek z powołaniem się zatraca. Pa−
miętajmy, że rodzina powinna być opoką.
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w któ−
rej młody kapłan dopiero co opuszcza mury semi−
narium. Jakiej porady by mu Ksiądz udzielił?
Opuszczając mury seminarium, młody człowiek
jest pełen euforii. W końcu osiągnął pewien cel,
zrealizował swoje powołanie, otrzymał sakrament,
który nie każdemu jest dany. Zachwyt spotyka się
z rzeczywistością. Chcesz czynić dobro, a spotykasz
się z niezrozumieniem czy wręcz z agresją. Na pew−
no ważne jest pamiętać o tym, kim się jest, o tym,
do czego zostało się powołanym. Tylko współpraca
z łaską Bożą i pomoc współbraci dają szansę na
dobre spełnianie swojego powołania. Sakrament
kapłaństwa to także dar, o który trzeba dbać i wal−
czyć. Trzeba pamiętać, że kapłaństwo w różnych jego
przejawach to przede wszystkim służba.

Msza œw. rocznicowa odprawiona w dniu 19 maja 2018 r. w Dêbowcu.
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Siostry z Trzcianki

„Sta³o siê tak,
jak siê Panu podoba³o”
Dzieje trzcianeckiej parafii po II wojnie świato−
wej nierozerwalnie łączą się z posługą sióstr fran−
ciszkanek (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi – Congregatio Sororum Francisca−
lium Familiae Mariae, CSFFM, RM). Siostry przyby−
ły do Trzcianki w 1948 r. Rozpoczynały swoją po−
sługę w trzcianeckim szpitalu, w aptece przyszpi−
talnej i w hospicjum. Zgodnie z celem Zgromadze−
nia, które założył w 1857 r. w Petersburgu ks. Zyg−
munt Szczęsny Feliński, siostry przez wiele lat aż
do chwili obecnej wspierają rodziców w katolickim
wychowaniu dzieci i młodzieży, dbają też o świąty−
nię. Zaangażowanie i modlitewna obecność sióstr
w życiu trzcianeckiego kościoła były natchnieniem
dla wielu młodych dziewcząt, które za ich przykła−
dem postanowiły poświęcić swe życie Bogu.
Realizując cykl artykułów Siostry z Trzcianki, za−
pytałam s. Barbarę Szarkiewicz RM, o jej drogę do
Boga. Usłyszałam fascynującą opowieść pełną cie−
pła i humoru o „zwyczajnej” dziewczynie.
„Gdy ukończyłam 13 lat, podczas wakacji w dzień
powszedni, jak zawsze wieczorem, usłyszałam głos
kościelnego dzwonu, wtedy pomyślałam: »Dzwon
woła mnie na spotkanie z Jezusem, Bogiem, od któ−
rego wszystko zależy: to, czy przeżyję ten dzień, to, że
oddycham, że mogę chodzić... – mam czas, bo są

wakacje, i nie idę na spotkanie z Nim! Dlaczego?« Ta
myśl bardzo głęboko zapadła mi w serce i od tego
dnia zaczęłam żyć codzienną Eucharystią. Dzisiaj wiem,
że była to ogromna łaska od Ducha Świętego.
Powołanie zakonne rodziło się dużo później. Po
szkole średniej podjęłam pracę w Sądzie Rejonowym
w Trzciance jako protokolantka. Niedługo potem ks.
Andrzej Szklarski MS powiedział mi jakoś tak »nie−
chcący«, że mam powołanie zakonne, chociaż – jak
sam przyznaje – zupełnie tego nie pamięta. Wprawił
mnie wtedy w ogromne zdumienie! Przecież to, że
uczestniczę codziennie we Mszy św., nie świadczy,
o tym, że chcę być zakonnicą! Oczywiście zaprzeczy−
łam, gdyż życie zakonne nie było wpisane w moje
plany życiowe. Chciałam mieć męża i dzieci, a nie
całe życie chodzić w jednym kroju sukienki. Jednak
ta myśl zaczęła mnie drążyć. Wszędzie słyszałam
wołanie Jezusa: czytając Pismo Święte, patrząc na
krzyż czy też słysząc słowa piosenek. Szczególnie za−
padały mi w pamięć słowa pieśni Barka – »...Ty po−
trzebujesz mych dłoni...., mych kropli potu i samotno−
ści...« Ale przecież ja miałam swój pomysł na życie!
Przez półtora roku wypłakałam morze łez. Walczyłam
z Bogiem, ale On zwyciężył, ponieważ wiedział, co
będzie dla mnie najlepsze. Przecież zawsze modliłam
się o wypełnienie Jego woli. Moment, kiedy odpowie−
działam Jezusowi »TAK«, był czasem wyzwolenia. Je−

zus wlał w moje serce ogromny pokój i radość, która
wypełniła mnie po brzegi.
Rodzicom powiedziałam o tym pół roku przed wstą−
pieniem do zakonu. Przyjęli tę decyzję w miarę spo−
kojnie, choć pewnie liczyli, że z nimi zostanę. Wkrót−
ce informacja dotarła do mojego zakładu pracy. Pa−
miętam komentarze: »Żeby to nogi nie miała, ręki nie
miała, ale ma wszystko i do klasztoru chce iść!!!«
Mama martwiła się, że może przez moją pracę
w sądzie, gdzie miałam do czynienia z rozwodami na
co dzień, zniechęciłam się do małżeństwa.
Na początku nie miałam pojęcia, do jakiego zgro−
madzenia mam wstąpić, ale Pan Bóg tak pokierował
moim życiem, że poznałam s. Bogumiłę Zaranek. To
wspaniała siostra, kiedy zobaczyłam ją u jej rodziców
jeżdżącą na motorze po lesie, pomyślałam: »Jaka ona
normalna, pełna ciepła i radości«. Wtedy zdecydowa−
nie zmieniłam zdanie o siostrach, a poza tym zaw−
sze podobały mi się habity sióstr
z Trzcianki.”
Do Zgromadzenia siostra Barba−
ra Szarkiewicz RM wstąpiła w Po−
znaniu w dniu 26 sierpnia 1986 r.
Po formacji początkowej ukończyła
studium katechetyczne w Poznaniu,
następnie studium medyczne w War−
szawie i po uzyskaniu dyplomu roz−
poczęła pracę jako pielęgniarka
w Domu Pomocy Społecznej w Ko−
pernikach koło Nysy (1992–1996).
Śluby wieczyste złożyła w dniu 27
czerwca 1994 r. w Częstochowie,
na Jasnej Górze. Siostra Barbara
z uśmiechem wspomina: „Do Po−
znania zawiózł mnie brat z bratową,
najpierw obejrzał, czy drzwi mają
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klamki z dwóch stron, abym w razie czego mogła
uciec do domu. Ale ja, podejmując decyzję, wiedzia−
łam, że to jest moja droga i nie było ważne, co będę
w klasztorze robiła. Po prostu widziałam, że tak chce
Bóg. Na obrazku ze ślubów umieściłam cytat z Księ−
gi Hioba: »Stało się tak, jak się Panu podobało«.
Swoje powołanie siostra Barbara realizowała naj−
pierw jako pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu w latach 1996–1998, następnie
1998–1999 w Gdańsku. Potem był Dom Dzienne−
go Pobytu w Szamotułach w latach 1999–2016.
W Internecie przeczytałam ciekawy artykuł Dziękuje−
my... pożegnanie siostry Barbary, która opuszczała
swoich podopiecznych w Szamotułach. Jeden z se−
niorów napisał: »Pierwsza do śpiewu, pierwsza do
tańca i do koronki, i do różańca. Dajesz zastrzyki tak,
że nie boli, że każdy zdrowy chorym być woli«. Obec−
nie siostra pracuje jako zakrystianka w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangeli−
zacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu.
Zapytałam siostrę, jak z perspektywy lat patrzy na
swoje życie. Odpowiedziała: „Pan Bóg obdarzał mnie
ogromnymi darami i łaskami, prowadził i wyprowa−
dzał. Pobłogosławił szczególnie darem prawdziwych
przyjaciół, na których zawsze mogłam polegać. Mia−
łam też wspaniałe siostry formatorki: s. Grażynę
Matczak RM w postulacie i s. Reginę Pobiedzińską
RM w nowicjacie. Takie przyjaźnie są bardzo ważne,
pozwalają przetrwać trudne chwile, których nikomu
nie brakuje, ale i dzielić radości
i pasje. Moją pasją zdecydowanie
są góry, które odkryłam, będąc już
w klasztorze. Dzisiaj po 32 latach
życia zakonnego mogę powiedzieć,
że Pan Bóg wie najlepiej, jak popro−
wadzić człowieka przez życie. A ha−
bit nigdy mi się nie znudził i wciąż
uważam, że jest najładniejszy.
Myślę, że dzisiaj wiele dziewcząt
boi się podjąć decyzję, mimo iż sły−
szy głos Jezusa. Ja je rozumiem,
ale wiem, że warto! Najtrudniej jest
powiedzieć »tak«, potem Jezus daje
pokój i radość, których nie da się
opisać. To trzeba przeżyć. Słyszysz,
jak Ciebie woła i... czeka?”
Jadwiga Witkowska

Fot.: archiwum prywatne s. Barbary Szarkiewicz RM
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EWANGELIZACJE
wspólnot neokatechumenalnych na placach

Przez pięć kolejnych niedziel wielkanocnych po−
cząwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, przypada−
jącej w dniu 8 kwietnia, w naszej parafii w centrum
miasta, odbywały się misje ewangelizacyjne prowa−
dzone przez wspólnoty neokatechumenalne z Cho−
dzieży, Czarnkowa, Szczecinka, Wałcza oraz Trzcian−
ki. W każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób,
wśród których byli obecni kapłani, kantorzy, rodziny
z dziećmi i pozostali bracia ze wspólnot.
Spotkania te wpisują się w Wielką Misję, która
jest prowadzona przez wspólnoty neokatechumenal−
ne na placach całego świata. Jest to odpowiedź na
wezwanie papieża Franciszka do ewangelizacji miast,
do wyjścia z kościołów bliżej człowieka, który potrze−
buje Jezusa Chrystusa.
Głoszone były katechezy, w centrum których prze−
powiadany był kerygmat o Bożej Miłości i Miłosier−
dziu oraz o odkupieniu i zbawieniu dokonanym przez
Jezusa Chrystusa. Podczas spotkań proklamowa−
na była Ewangelia, można też było wysłuchać świa−
dectw braci ze wspólnoty dzielących się swoim do−
świadczeniem działania Boga w ich życiu. Zespoły
kantorów z radością wykonywały psalmy i hymny o
Zmartwychwstaniu, a do śpiewu i tańca włączali się
wszyscy obecni na placu. Ewangelizacja kończyła się
błogosławieństwem kapłana.
Spotkania te miały na celu ożywić i umocnić wia−
rę mieszkańców Trzcianki oraz wzywać do nawróce−
nia, bo słowa Ewangelii: „Idźcie na cały świat i na−
uczajcie wszystkie narody”, będące misją Kościoła,
są zawsze aktualne.

Zacznijmy od początku i powiedzmy, jak wspól−
noty neokatechumenalne powstały.
Hiszpan Kiko Argüello w 1964 r. przeżył kryzys egzy−
stencjalny. Zadając sobie pytanie o sens życia i widząc
cierpienie na świecie, zaczął szukać odpowiedzi.
Inspirowany duchowością Karola de Foucaulda
postanawia zamieszkać wśród najuboższych ludzi
na przedmieściach Madrytu. Tam zaczyna głosić
Ewangelię, gdzie dołącza do niego Carmen
Hernández, również Hiszpanka. Wspólnie pracując
wśród ubogich, doświadczają ogromnego działania
Pana Boga, widzą, że życie tych ludzi przemienia się
w zetknięciu z Dobrą Nowiną, doświadczają oni tego,
że Bóg kocha każdego człowieka takim, jakim jest
pomimo jego trudnego życia, grzechów i słabości.
Tak rodzi się doświadczenie pierwszej wspólnoty
neokatechumenalnej. Później Kiko Argüello i Car−
men Hernández wyruszają do Rzymu, gdzie ponow−
nie, poczynając od posługi dla ubogich, dzięki ich
działaniu tworzą się nowe wspólnoty, a stamtąd
Droga Neokatechumenalna rozprzestrzenia się na
inne parafie Włoch i całą Europę. Dziś jest ona obecna
w 135 krajach na 5 kontynentach, ponad 40 tys.
wspólnot liczy ok. 2 mln osób.
Ponieważ we wspólnotach neokatechumenalnych
rodzi się wiele powołań do stanu kapłańskiego,
papież Jan Paweł II zaaprobował stworzenie semi−
narium misyjnego specjalnie dla powołań ze wspól−
not. Pierwsze takie powstało w 1988 r. w Rzymie.
Również Jan Paweł II zasugerował nazwę dla tego
seminarium: Redemptoris Mater, co po łacinie ozna−
cza „Matka Odkupiciela”. Dziś funkcjonują na świe−
cie 122 takie szkoły kształcące kandydatów do sta−
nu duchownego (jedno jest w Polsce – w Warsza−
wie), na których studiuje ok. 2600 kleryków.
Do Polski Droga Neokatechumenalna dotarła dzięki
jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu, który, studiując
w Rzymie, wziął udział w katechezach początkowych.
W 1975 r. powstała pierwsza wspólnota neokatechu−
menatu w Polsce przy kościele rektoralnym ojców jezu−
itów przy ul. Królewskiej w Lublinie. W 2001 r. istniało
w Polsce 790 wspólnot w 350 parafiach, znajdują−

cych się w 35 diecezjach. Obecnie najwięcej wspól−
not jest we Włoszech, Hiszpanii i w Polsce.
Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej
w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apo−
stolską jako jedna z form realizacji programu wta−
jemniczenia chrześcijańskiego i w diecezjach, i pa−
rafiach. Wtajemniczenie dorosłych było postulowa−
ne przez reformy Soboru Watykańskiego II.
W 1990 r. Droga Neokatechumenalna została
uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium
(łac. podróż, droga) formacji katolickiej ważnej dla
społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Z kolei papież
Benedykt XVI o charakterze tej nowej, posoborowej
rzeczywistości Kościoła mówił: „Od ponad 40 lat Droga
Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wta−
jemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach,
promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw
chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie nie−
biańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje
Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez na−
rodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego
Kościoła jest złożony w służbie Biskupowi jako jeden
ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia
chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary.”
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Droga Neokatechumenalna jest formacją służącą
doprowadzeniu do dojrzałej wiary parafian – osoby
już ochrzczone, ale potrzebujące gruntownego wpro−
wadzenia w program Chrystusowego kazania na gó−
rze, poprzez nauczenie ich słuchania Słowa Bożego,
aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia
w liturgii oraz przeżywania miłości we wspólnocie chrze−
ścijańskiej. Członkowie neokatechumenatu biorą
udział w konwiwencjach, czyli wspólnych wyjazdach.
Rodziny przynależne do niego są zachęcane do
otwierania się na życie. Od 1986 r. rodziny, jeśli
zadeklarują taką gotowość, są wysyłane na misje,
gdzie jadą w losowo wybrane miejsce na świecie.
Ze względu na katechetyczny charakter oraz cel
neokatechumenatu, którym jest odnowienie przy−
rzeczeń chrzcielnych, jest on realizowany w para−
fiach pod opieką pasterską proboszcza.
Wspólnoty neokatechumenalne są więc częścią
danej parafii, a nie jakiegoś oddzielnego stowarzy−
szenia w Kościele. Katechiści, którzy prowadzą wspól−
notę, czynią to jako posługę wobec parafii, pozosta−
jąc do dyspozycji także po skończeniu przez daną
wspólnotę intinerarium neokatechumenalnego.
Aleksandra Mleczek i Angelika D¹browska

Fot.: ks. Wacław Turoń MS
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Nasi y
seniorz

Ufam, ¿e Pan Bóg mnie nie zostawi

Czy stryj pomyślał o edukacji,
czy w tak trudnych warunkach była
w ogóle możliwość uczenia się?
W naszej wsi była szkoła po−
wszechna. Skończyłem jednak
Nieprawdopodobne, ten uś−
tylko trzy klasy, czyli tyle, by
miechnięty, tryskający energią
umieć pisać, czytać i liczyć w
i humorem starszy pan kończy
podstawowym zakresie.
niebawem 96 lat! Witam się
W chwili wybuchu II wojny
w progu z bohaterem cyklu Nasi
światowej miał Pan 17 lat. Jak
seniorzy p. Bazylim Szarszoniem,
wspomina Pan tamten czas?
który dla celów wywiadu gości
Przez trzy lata żyliśmy w mia−
mnie w swoim mieszkaniu.
rę spokojnie, ale bardzo biednie.
Panie Bazyli, chyba metryka
Jedyna krowa, która nam się
coś się pomyliła. Niejeden
ostała, uratowała nas od śmier−
pięćdziesięcio− czy sześćdzie−
ci głodowej. Rok 1942 przyniósł
sięciolatek chciałby być w ta−
zmianę. Wszystkich młodych, sil−
kiej formie jak Pan.
nych, przydatnych do pracy chłop−
Austria, lata 1942–1945,
Doprawdy, to żadna moja za−
ców Niemcy wywieźli w głąb III
p. Bazyli Szarszoñ z kole¿ank¹.
sługa. Może to geny, a może
Rzeszy na przymusowe roboty. Ja
góralska krew… Pochodzę bowiem z Podhala, gdzie trafiłem do Austrii do miejscowości Kraybath Obe−
życie nigdy nikogo nie rozpieszczało.
Zacznijmy więc od początku. Proszę powie−
dyby nie moja wiara w Boga, pewnie mnie
dzieć, kiedy i gdzie Pan się urodził.
tu ju¿ by nie by³o. Szybka strata rodziców,
Urodziłem się w dniu 24 września 1922 r. w No−
przymusowa
wywózka na roboty do Austrii,
wej Wsi koło Nowego Sącza. Rodzice zajmowali
bieda i niepewnoœæ powojennych lat
się gospodarstwem. Miałem rodzeństwo: siostrę
Helenę i brata Emila, oboje już nie żyją. Beztro−
pozostawi³y trwa³y œlad w moich myœlach.
skie dzieciństwo zostało jednak szybko zburzo−
Jednak ufnoœæ, ¿e Pan Bóg mnie nie
ne, gdyż w wieku 4 lat straciłem moją ukochaną
zostawi,
¿e moje ¿ycie nie jest Mu obojêtne,
mamę Annę, która po porodzie mojej siostry, nie
pozwoli³a mi przetrwaæ najgorsze.
zważając na ciężki mróz, poszła zrobić pranie
w lodowatej wodzie. Krótko po tym ciężko rozcho−
rowała się i umarła. Mój tata Szymon przeżył ją rsteiermark. Razem ze mną było jeszcze trzech
tylko o rok. Zabrała go gruźlica, prawdziwa epide− Polaków. Do obiadu pracowaliśmy na polu, było
mia tamtych czasów.
to głównie koszenie, a po obie−
Kto więc zajął się małymi
dzie zajmowaliśmy się układa−
dziećmi?
niem siana.
Zajął się nami stryj. W tam−
Jak Pan zareagował na wia−
tych czasach najważniejsze było
domość o kapitulacji Niemiec?
przetrwanie. Nikt więc nie dys−
Niedowierzanie. Na początku
kutował, gdy trzeba było zająć
baliśmy się cieszyć, dlatego
się pracami w gospodarstwie.
jeszcze przez dwa tygodnie zo−
Nie było wiele czasu na płacz
staliśmy u naszego bauera (bo−
czy żal po stracie rodziców, choć
gatego niemieckiego chłopa –
niejedną łzę otarłem.
¯ona Anna, lata 60.
P. Bazyli Szarszoñ. wyjaśnienie redakcji). Jednak

Z p. Bazylim Szarszoniem
rozmawia
Izabela Grzeszczuk.

G
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P. Bazyli Szarszoñ z córk¹ Krystyn¹ i wnukami, 1999 r.

tęsknota za domem była tak silna, że pomimo
niepewności w pewien majowy poranek zabrali−
śmy cały nasz dobytek, czyli trochę ubrań i buty,
i na piechotę ruszyliśmy w stronę Polski. Trans−
portem kolejowym przez Węgry i Czechy dotarli−
śmy po wielu dniach do granicy Polski. Do swojej
miejscowości dotarłem już pieszo. Niestety, jak
wielki był mój ból i rozczarowanie, gdy po przyby−
ciu na miejsce okazało się, że nic nie pozostało
z mojego dawnego domu. Nikt też nie żył.
Czy to wtedy podjął Pan decyzję, by przyje−
chać do Trzcianki?
Tak. W ten sposób chciałem uciec od bolesnych
wspomnień, zamknąć pewien rozdział mojego życia.
Nie od razu jednak znalazłem się w Trzciance. Jesz−
cze przez około rok przebywałem w mojej rodzinnej
wsi, podnajmując się do drobnych prac. Pewnego
razu w miejscowym PGR–ze przeczytałem ogłosze−
nie, że poszukiwani są robotnicy do pracy przy żni−
wach w północnej części Polski. Nie zastanawiałem
się długo. Tydzień później byłem już w Kuźnicy Czarn−
kowskiej. Ciężka praca od świtu do nocy, ale też nowe
środowisko, nowi ludzie, pozwoliły mi wkrótce pogod−
niej spoglądać w przyszłość. To właśnie wtedy w Kuź−
nicy Czarnkowskiej poznałem moją żonę. W rok póź−
niej pobraliśmy się z Anną. Zamieszkaliśmy najpierw
w Radolinku, a dopiero później w Trzciance.
Zakończył się zatem czas zawieruchy wojen−
nej, a zaczął etap spokoju i stabilizacji?
Tak. Oczywiście życie przyniosło jeszcze nie−
jedną niespodziankę. Czasy były niełatwe, ale
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nauczony pracy od najmłodszych lat, nie narze−
kałem. Nauczyłem się, że pracę należy cenić,
niezależnie, jaka jest. Już po przeprowadzce do
Trzcianki zatrudniłem się w Rejonowym Przed−
siębiorstwie Melioracyjnym, gdzie przepracowa−
łem aż do emerytury, czyli do 1982 r.
A jak potoczyło się życie rodzinne?
Żonę bardzo kochałem. Małżeństwem byliśmy
przez prawie 60 lat. Zmarła w 2005 r. po ciężkiej
chorobie. Była pracowitą, spokojną kobietą, bar−
dzo oddaną dzieciom i domowi. Dochowaliśmy
się dwojga dzieci: syna Bogdana i córki Krystyny.
Syn nie założył swojej rodziny, wspomaga mnie
teraz na starość. Córka po zamążpójściu wyjechała
do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka już od
20 lat. Sama ma dwoje dzieci. Prawie codziennie
kontaktuję się z nią poprzez Skype'a.
Czy istnieje według Pana jakaś szczególna
recepta na długowieczność?
Chyba nie ma takiej recepty. Mogę jedynie
powiedzieć o sobie, że całe swoje życie byłem
aktywny fizycznie. Nie zaniedbywałem się też pod
względem umysłowym, zawsze byłem ciekawy
świata. Miałem także swoją szczególną pasję:
samochody. Uwielbiałem znaleźć jakiś stary eg−
zemplarz, i tak długo przy nim pracowałem, aż
przywracałem mu sprawność i blask. I jeszcze
jedno: nigdy nie chorowałem.
Jak ważna jest dla Pana wiara, czy zajmuje
ona szczególne miejsce w Pana życiu?
Gdyby nie moja wiara w Boga, pewnie mnie tu
już by nie było. Szybka strata rodziców, przymusowa
wywózka na roboty do Austrii, bieda i niepewność
powojennych lat pozostawiły trwały ślad w moich
myślach. Jednak ufność, że Pan Bóg mnie nie zo−
stawi, że moje życie nie jest Mu obojętne, pozwoliła
mi przetrwać najgorsze. I tak trwam, aż do dziś.
Panie Bazyli, dziękując za rozmowę, życzę wielu
lat w tak doskonałej formie ducha i ciała.

Zdjêcie seniora wykonane w dniu wywiadu
– 10 czerwca 2018 r.
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Historia i renowacja feretronu
œw. Jana Chrzciciela

Niespełna rok po obchodach jubileuszowych przy−
wrócona została wieczna lampka, która przez dzie−
siątki lat wisiała w naszym kościele przed ołtarzem
głównym. Jest ona widoczna na zdjęciu przedwojen−
nym2, a także widać ją jeszcze w Kronice parafialnej
na zdjęciu z 1948 r.3 Oczywiście była to lampa na
olej i każdorazowe jego uzupełnianie wymagało jej
ściągania z góry na dół do poziomu stojącego w
prezbiterium. Ponad jego
sufitem zamontowany
był mechanizm z przeciw−
wagą, który po zwolnie−
niu lampy powodował, że
unosiła się ona samo−
czynnie do góry. Odno−
wienie wiecznej lampki,
która przez dziesięciole−
cia leżała w zapomnieniu
w różnych zakamarkach,
połączone ze zmianą źró−
Lampka wieczna

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Jubileusz 100−lecia kościoła św. Jana Chrzciciela
w Trzciance stał się okazją do duchowego przygoto−
wania parafian, ale także do podjęcia całego szeregu
prac renowacyjnych, w ramach których kolorystyka
oraz ornamentyka ołtarza głównego i prezbiterium
przywrócona została według planów i zamierzeń ber−
lińskiego architekta Oscara Siede1. Prace renowacyj−
ne nadal są kontynuowane. Aktualnie odnawiany jest
lewy boczny ołtarz z obrazem Matki Boskiej Różańco−
wej oraz obraz XIV stacji drogi krzyżowej.

dła światła na elektryczne, nastąpiło w drugim kwar−
tale br. w Zakładzie Brązowniczym Krzysztof Bieliński
i Piotr Holas w Poznaniu. Ponowne jej zawieszenie w
prezbiterium nastąpiło w przeddzień Uroczystości Naj−
świętszej Trójcy i Mszy św. prymicyjnej naszego para−
fianina ks. Wojciecha Muli SChr, odprawionej w dniu
17 maja br. Odnowiona, posrebrzona wieczna lamp−
ka ze złotymi łańcuchami dobrze komponuje się na
tle odrestaurowanego ołtarza głównego.
Przy okazji warto
przypomnieć, że daw−
niej klęczące aniołki
na ołtarzu głównym
po bokach tabernaku−
lum trzymały średniej
długości świece, któ−
re przed rozpoczynają−
cymi się nabożeń−
stwami były zapalane
wraz z wysokimi świe−
cami usytuowanymi
na wyniosłych lichta−
rzach stojących na
mensie ołtarzowej.
Feretron przed renowacj¹.
Podczas przeszuki−
wań starego wycofanego wyposażenia kościoła na−
trafiono na strychu nad główną nawą poważnie uszko−
dzony feretron4. Niemieccy mieszkańcy Trzcianki po
wybudowaniu katolickiego kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela wyposażyli świątynię właśnie w ten prze−
nośny ołtarz z umieszczonym z jednej strony obra−
zem św. Jana Chrzciciela i z drugiej – obrazem Mat−
ki Bożej Różańcowej. Najprawdopodobniej został on
wykonany na specjalne zamówienie dla trzcianec−
kiej parafii nie tylko ze względu na jej opiekuna, ale
także z racji występowania na tym terenie kultu Matki
Bożej Różańcowej, która czczona jest w naszym
kościele w ołtarzu bocznym w lewej nawie.
Rama feretronu wykonana jest z drewna sosno−
wego, natomiast osadzony w niej dwustronny obraz
namalowany jest farbami olejnymi na blasze stalo−
wej o grubości ok. 1,5 mm. Blacha stalowa była
pogięta, obrazy miały ubytki warstwy malarskiej,
a ich powierzchnia posiadała zażółcenia. Obraz był
zabrudzony i miał resztki starego werniksu wyma−
gającego usunięcia i zastąpienia go nowym.
Powierzchnia ramy drewnianej odznaczała się
znacznymi ubytkami. Brakowało kilku elementów,

Fot.: Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu.
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otwory po drewnojadach oraz cała powierzchnia ramy
zostały uzupełnione szpachlem akrylowym. Po prze−
szlifowaniu dokonano złocenia poprzez nałożenie
12−godzinnego mikstionu oraz płatków szlagmeta−
lu. Całość celem zabezpieczenia złoceń przed utle−
nieniem została utrwalona roztworem szelaku z al−
koholem etylowym.
Zastosowana podczas renowacji technologia
i materiały dają gwarancję zabezpieczenia przeno−
śnego zdobionego obrazu na 50 lat.
Według oceny Muzeum Archidiecezjalnego w Poz−
naniu powstanie feretronu datowane jest na lata
międzywojenne. Niestety, nie wykryto na nim żad−
nych napisów ani oznaczeń, które pozwoliłyby ściśle
ustalić czas jego powstania oraz warsztat, w którym
został wykonany.

Feretron w czasie procesji w 1947 r.

Fot.: Kronika parafialna.

takich, jak: krzyż,
kaboszony5 i in−
ne drobne części
dekoracyjne.
Rama była roze−
schnięta, z ubyt−
kami w drewnie,
z otworami po
drewnojadach.
Pozłocenia były
skorodowane, a
powierzchnia za−
wierała odstają−
ce fragmenty
utlenionych zło−
ceń. Z uwagi na
upływ czasu ra−
ma drewniana
nie posiadała już
żadnej powłoki
zabezpieczającej
przed dalszym
utlenianiem i
zmiennymi wa−
runkami atmos−
ferycznymi.
Staraniem Bi−
blioteki Parafial−
nej feretron zo−
stał odrestauro−
wany przez Mu−
zeum Archidiece−
zjalne w Pozna−
niu. Obustronny
obraz olejny na
stalowej blasze
pochodzący z
dobrego warsz−
tatu malarskie−
Feretron po renowacji.
go został oczysz−
czony z zabrudzenia, zażółceń oraz starego wernik−
su. Wykonano retusz w ubytkach warstwy malar−
skiej i ponownie położono końcowy zabezpieczający
lakier w celu utrwalenia i zabezpieczenia całości.
W drewnianej ramie wykonano uzupełnienia w
formie brakujących kaboszonów, krzyża oraz orna−
mentyki. Wzmocniono konstrukcję ramy i sklejono
szczeliny powstałe przez zeschnięcie. Uszkodzenia i
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Przez dziesiątki lat feretron stał w zapomnieniu
na strychu kościoła. Po wojnie był jeszcze używany,
co potwierdza zdjęcie z procesji z czerwca 1947 r.6
Przez trzy tygodnie czerwca br. odrestaurowany
przenośny obraz był wystawiony w kościele do obej−
rzenia z możliwością złożenia ofiary na pokrycie kosz−
tów prac konserwacyjnych. W czasie odpustu para−
fialnego w dniu 24 czerwca został poświęcony i po
wieloletniej przerwie ponownie niesiony podczas
uroczystej procesji wokół kościoła.
Edwin Klessa
1

2
3
4

5

Oskar Siede – architekt berliński, projektant czterech kościołów
w granicach dzisiejszej Polski: kościoła św. Jana Chrzciciela w
Trzciance, kościoła Świętej Rodziny w Pile, kościoła św. Michała
Archanioła w Jastrowiu, kościoła św. Mikołaja w Ujściu, kościoła
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumii.
Widok wnętrza kościoła – zdjęcie z Archiwum Biblioteki Parafialnej.
Kronika parafialna t. 1, lata 1945–1984, s. 67.
Feretronem nazywamy obustronnie namalowany obraz oprawiony w
ozdobną ramę ze czcią noszony przez cztery osoby podczas procesji.
Kaboszon – późnorenesansowy i manierystyczny ornament przy−
pominający płaskie, metalowe okucie.

Fot.: Edwin Klessa

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

lipiec, sierpień 2018
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Światło z La Salette

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

22 kwietnia 2018 r.
– Niedziela Dobrego
Pasterza: przysiêga
nowych ministrantów

21 kwietnia 2018 r. – Jubileusz 35-lecia
Biblioteki Parafialnej

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

6 i 13 maja 2018 r.
– Pierwsza Komunia Œwiêta

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

26 maja 2018 r. – Obchody Powiatowego
Dnia Stra¿aka: Msza œw.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

7 maja 2018 r.
– Renowacja bocznego
o³tarza Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej: demonta¿

27 maja 2018 r. – Prymicja
ks. Wojciecha Muli SChr

lipiec, sierpień 2018
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Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

maj 2018 r. – Zabytkowa wieczna lampka
odrestaurowana staraniem Biblioteki Parafialnej

31 maja 2018 r. – Uroczystoœæ Najœwiêtszego
Cia³a i Krwi Pañskiej (tzw. Bo¿e Cia³o)

10 czerwca 2018 r. – Wiosenna Loteria
Pluszakowa na rzecz dzieci ze œwietlicy
œrodowiskowej w Poznaniu, prowadzona
przez siostry franciszkanki Rodziny Maryi

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

17 czerwca 2018 r.
– Jubileusz 25 lat
kap³añstwa
ks. S³awomira
Olecha MS

czerwiec 2018 r. – Zabytkowy feretron patrona
parafii œw. Jana Chrzciciela i Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej odrestaurowany staraniem
Biblioteki Parafialnej
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Światło z La Salette

Fot.: Dorota Pałasz

Sezon letni to czas wyjazdów, przyjazdów i grillowa−
nia wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. Wiele osób
do wszystkiego, co przyrządza na tak popularnym prze−
nośnym ruszcie podaje różnego rodzaju sałatki. Pod−
syłam więc kilka swoich ostatnio robionych i dość szyb−
kich potraw z drobno pokrajanych warzyw z dodatka−
mi, podawanych na zimno, co jest ich ogromną zaletą.
Może będą wśród nich takie, które już ktoś robił, a są
trochę inne, niż ma w zwyczaju przygotowywać, i może
przez to okażą się dużo lepsze. Sałatki stanowią źró−
dło witamin, pozytywnej energii, kolorowych wzroko−
wych i smakowych doznań. Przyrządzajmy je, dzielmy
się nimi, degustujmy!

··
··

Sałatka z buraków:
3−4 średnie buraki,
1 kostka sera sałatkowego typu feta,
2 łyżki słonecznika ,
oliwa, sól, pieprz.
Buraki upiec w foli aluminiowej przez jedną godzinę
w temperaturze 180oC. Po ostudzeniu pokroić w kost−
kę o rozmiarach 1 cm x 1 cm, to samo zrobić z serem.
Słonecznik przesmażyć na patelni. Na spód naczynia
ułożyć buraki, dodać pieprz i sól. Posypać serem, na
to dać słonecznik i gotowe.

·

Fot.: Dorota Pałasz

Sa³atki
··
··
··

Pomidory z mozzarellą:
3−4 pomidory,
3−4 jajka,
1 sałata rzymska,
2 duże kawałki sera mozzarella w zalewie,
bazylia,
sól, pieprz.
Na spód naczynia położyć sałatę w kawałkach. Jajka
ugotowane na twardo i pokrojone w duże kawałki ułożyć
w następnej warstwie. Kolejną warstwę utworzyć z po−
midorów pokrojonych na taką samą grubą kostkę jak
jajka. Tę część przyprawić solą i pieprzem. Na te wszyst−
kie warstwy dać odsączony z zalewy i pokrojony w tro−
chę mniejszą kostkę ser mozzarella. Wierzch posypać
świeżą, pokrojoną bazylią. Jeżeli użyjemy bazylii grec−
kiej o drobnych listkach, to nie musimy jej kroić.

··
··
··

Sałatka bez krojenia:
2 puszki tuńczyka w sosie własnym,
2 puszki fasolki czerwonej,
słoiczek cebulki marynowanej (drobna – w całości),
słoiczek czosnku marynowanego,
1 łyżka majonezu,
1 łyżka jogurtu.
Wszystko po kolei wysypać do miski (po odcedzeniu
oczywiście) i wymieszać. Mistrzostwo świata w szybko−
ści przygotowania.
Smacznego!
Dorota Pa³asz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu – 9−13 lipca
na Jasną Górę – 31 lipca−13 sierpnia odpust w Niekursku – 26 sierpnia
Marii Panny Częstochowskiej – 26 sierpnia

·

·
·

XXXVI Piesza Pielgrzymka
Uroczystość Najświętszej
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