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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Światło z La Salette

PRZEŻYTE TU LATA TO JEDNO WIELKIE DZIĘKCZYNIENIE
Z proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Wawrzyńcem Skrabą MS rozmawia
Izabela Grzeszczuk.
W dniu 28 lipca 2019 r. podczas uroczystej
Mszy świętej pożegnamy naszego proboszcza
ks. Wawrzyńca Skrabę MS, który decyzją prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La
Salette po 6 latach pracy przekaże tę funkcję
swojemu następcy. Czternasty z kolei proboszcz
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
człowiek niezwykle skromny i pracowity, a jednocześnie wielkiej wiary i wrażliwego serca wiele
uczynił dla naszej lokalnej społeczności. Gdy
w 2013 r. przybył do naszego miasta, nikt się nie
spodziewał, że zostanie gruntownie odnowiony
budynek kościoła, pojawi się kaplica całodniowej
adoracji Najświętszego Sakramentu, na placu
przed kościołem staną figury Matki Bożej Saletyńskiej wraz z towarzyszącymi jej dziećmi jako
znak rozpoznawczy parafii, zaś życie duchowe
w licznych wspólnotach nabierze takiego koloru,
jakiego dawno nikt nie pamięta. „Kończy się
6 lat, misja zakończona, idziemy dalej” – mówi
ks. proboszcz i dodaje z uśmiechem – „Cały czas
jesteśmy w drodze, życie zakonne jest piękne!”
Cofnijmy się do roku 2013. Skąd Ksiądz do
nas przyjechał?
Przyjechałem z Dominikowic, gdzie przez 3 lata
byłem wychowawcą w postulacie Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Postulat to
roczny czas formacji duchowej i czysto ludzkiej,
czas odkrywania powołania i rozeznawania, czy

dany kandydat nadaje się na kapłana. Wcześniej
byłem w Krakowie w seminarium, gdzie także
zajmowałem się formacją. Praca z klerykami była
bardzo wciągająca i dobrze wspominam tamten
czas, jednak po 9 latach zapragnąłem rocznego
odpoczynku. Wówczas prowincjał zaproponował
mi jako odpoczynek… parafię w Trzciance.
Wspominał kiedyś Ksiądz, że przyjechał do
Trzcianki z wielkimi obawami. Dlaczego?
Szczerze mówiąc, bardzo broniłem się przed
tym przyjazdem. Przede wszystkim czułem się
zmęczony i chciałem przez rok zwolnić tempo
pracy, zatrzymać się, w spokoju pogłębić własne
życie duchowe. Nigdy nie myślałem o pracy w parafii. Zawsze mi się ona kojarzyła z administracją,
papierami, a to mnie przerażało. Całe moje
doświadczenie w tej dziedzinie to 4 lata pracy
z młodzieżą w parafii w Rzeszowie. Tu zaś miałem
objąć największą parafię saletyńską w Polsce.
Przyznam, że zwyczajnie bałem się. Wtedy z pomocą przyszło Słowo Boże. Pamiętam, gdy tylko
otwierałem Pismo Święte, natrafiałem na fragment, w którym Pan Jezus pyta Piotra, czy kocha
Go i czy pójdzie tam, dokąd nie chce. Pierwszy
raz, myślę, to pewnie przypadek, drugi raz słyszę
tę samą Ewangelię wieczorem podczas Mszy św.
w Dębowcu. Serce zaczęło mi bić, pewnie się nie
wybronię od Trzcianki, pomyślałem. Gdy jednak
Słowo to przyszło trzeci raz, nie miałem już wątpliwości. To sam Jezus chciał, abym tutaj się znalazł.
Modląc się w Dębowcu przed figurą Matki Bożej
Płaczącej, oddałem wszystko Panu Bogu. „Niech
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się dzieje Twoja wola” – powiedziałem, i w duchu
posłuszeństwa przyjechałem do Trzcianki.
Jak Ksiądz Proboszcz ocenia 6 lat posługi
w Trzciance?
Patrząc z perspektywy tych lat, widzę, jak Pan
Bóg mnie przez cały czas prowadził. Przeżyte tu
lata to jedno wielkie dziękczynienie, czas dojrzewania duchowego, ale też zmagania się ze słabościami własnymi czy współbraci. Nieraz, gdybym
tylko mógł, wróciłbym do formacji. Przekonałem
się jednak i jestem tego świadkiem, że gdy jest
się posłusznym Panu Bogu, On działa cuda. Także
dzieje się tak w wymiarze materialnym. W 2017 r.
obchodziliśmy stulecie parafii. Chciałem
nadać temu wydarzeniu szczególnej rangi.
Kościół był ciemny,
brzydki. Pomyślałem,
że warto byłoby odnowić naszą świątynię,
przywrócić jej pierwotną harmonię zgodnie
z zamysłem architekta. Rzuciłem więc
spontanicznie hasło
„malujemy kościół”
bez świadomości, co
się za tym kryje. Wtedy się dopiero okazało, jakie
jest to wielkie przedsięwzięcie, bo przecież mamy
tu do czynienia ze świątynią zabytkową. Trzeba
więc było dotrzeć do dokumentacji sprzed 100 lat,
potrzebne były liczne zgody konserwatorów, architektów, należało uaktualnić księgi wieczyste. Po
ludzku rzecz biorąc, było to nie do przejścia, ale
Pan Bóg zesłał odpowiednich ludzi, którzy zajęli
się stroną formalną, a także materialną. Gdy zaczynaliśmy remont, nie mieliśmy ani grosza, lecz
znaleźli się sponsorzy, ludzie dobrej woli, dzięki
którym mogliśmy wyremontować całą świątynię.
Była to niemała inwestycja, całość zamknęła
się w około milionie złotych. Pozostał jedynie
do odnowienia mały ołtarz po prawej stronie
kościoła, ale to już zostawiam mojemu następcy.
Odmalowanie kościoła to nie wszystko. Były
też i inne przedsięwzięcia.
Tak, idąc za ciosem, udało się odnowić stacje drogi krzyżowej, ustanowić kaplicę adoracji
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Najświętszego Sakramentu. Bardzo mi leżało na
sercu, aby była możliwość przebywania z Panem
Jezusem ukrytym w Hostii przez cały czas w ciągu
dnia. Nie bez kłopotów, z Bożą pomocą udało
się to. W 2015 r. z okazji 70-lecia posługi księży
saletynów w Trzciance na placu przed kościołem
stanęła figura Matki Bożej Saletyńskiej. Chciałem,
aby nasza świątynia była piękna i służyła wszystkim na chwałę Bożą.
Jak Ksiądz Proboszcz postrzega życie naszej
parafii od strony duchowej?
Prowadzenie duchowe tak dużej parafii, jaką
jest Trzcianka, stanowi o wiele trudniejsze zadanie, niż cała sfera
zewnętrzna. Z jednej
strony prężnie działają
tu liczne wspólnoty.
Pojawiły się nowe inicjatywy, jak wieczory
uwielbienia Jezusa,
krąg biblijny, powstały
trzy nowe kręgi rodzin
Domowego Kościoła. Z drugiej strony
borykamy się z coraz
większą laicyzacją życia, coraz mniej ludzi
przychodzi na niedzielną Mszę św. Bardzo mnie to martwi, bo przecież
odnowiona świątynia ma służyć ludziom, liturgii,
a nie stać się muzeum. Kolejnym poważnym wyzwaniem jest nadzór nad szkołą katolicką, w której
nauczyciele starają się wychować młode pokolenie
w duchu wartości chrześcijańskich.
Czy już wiadomo, dokąd zostanie Ksiądz
relokowany w ramach posługi?
Tak, jadę do Zakopanego, gdzie będę pełnił funkcję pomocniczą w prowadzeniu domu
rekolekcyjno-wypoczynkowego „Maleńka”.
Przede wszystkim jednak chciałbym odpocząć,
wzmocnić się duchowo, bo przecież, by innych
prowadzić, samemu trzeba być silnym.
Życzę więc Księdzu dobrego wypoczynku
i owocnego odnowienia duchowego. Niech
Pan Bóg błogosławi Księdzu i wynagradza
obficie trud włożony w prowadzenie parafii.
W wolnej chwili zaś… ponownie zapraszamy
do Trzcianki.
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Fot. Stanisław Strachanowski

Grupa średnich – I miejsce

Fot. Stanisław Strachanowski

Wydarzenia sportowe, szczególnie
piłka nożna, fascynują większą część
społeczeństwa. Tym razem emocje
związane z rozgrywkami piłkarskimi dotyczyły naszych ministrantów.
Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym
Turnieju Piłkarskim Saletyńskiej Służby Liturgicznej, zorganizowanym przez
ks. Karola Tomczaka MS w Warszawie
w dniach 7–9 czerwca 2019 r.

Fot. Stanisław Strachanowski

TURNIEJ PIŁKARSKI MINISTRANTÓW

Grupa młodszych – II miejsce

Trzcianecka ministrancka drużyna piłkarska
składająca się z trzech zespołów, bowiem każda grupa wiekowa miała swoją reprezentację,
pod wodzą swoich kapitanów, pewność swoich
możliwości okazywała już na parkingu w oczekiwaniu na autokar przed wyjazdem na turniej.
Nasi zawodnicy tuż przed wyruszeniem w drogę
wymienili ostatnie uwagi i ze spokojem zawodowców szukali ochłody w cieniu platana rosnącego
na pl. Kościuszki.
Podjechał autobus, zajęliśmy miejsca, włączono klimatyzację, by upał nie wyczerpał młodych
zawodników i wyruszyliśmy w drogę. Za oknem
pozostali rodzice machający do swoich dzieci na
pożegnanie, którzy jeszcze nie wiedzieli, że będą
je witać niemalże jak członków drużyny narodowej
wracających z mundialowymi pucharami.

Grupa starszych – III miejsce

Z każdym kilometrem przybliżaliśmy się do
Warszawy, coraz bardziej znużeni ograniczonością miejsca, zniewalającą nasze młode temperamenty w czasie podróży. Jedynie mijane po drodze McDonaldy wywoływały ożywienie i wyjątkową
jednomyślność, by się zatrzymać i wzmocnić siły.
Wreszcie osiągnęliśmy cel podróży, stolicę Polski, i naszą saletyńską parafię, której proboszcz
ks. Grzegorz Ozga MS witał nas – przybyszów
z Trzcianki, i pokierował na wypoczynek do budynku szkoły podstawowej. Po przybyciu na nocleg
spotkaliśmy ministranckich piłkarzy z innych saletyńskich miejscowości, którzy podobnie jak my
przyjechali na zawody. Jak się okazuje, jest nas
195 osób, w tym drużyna ze Słowacji. Po dotarciu
na miejsce już zanikła pewność siebie przywieziona przez nas z Trzcianki, kiedy stanęliśmy
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do pożaru w habitach? Czy przerywają modlitwy,
kiedy jest wezwanie do wyjazdu?”.
Jak przystało na ministrantów, nawet na wyjeździe nie mogli zapomnieć o tym, co najważniejsze,
czyli o modlitwie i uczestniczeniu w codziennej
Mszy św. Takim przeżyciem duchowym nie tylko
dla nich, ale zapewne również dla ludzi zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii była bogata
asysta liturgiczna. Podczas niej młodzi sportowcy
zamienili sportowe stroje na komże i w liczbie
ponad 200 służyli przy ołtarzu Pańskim.
Należy również pamiętać, że nie byłoby radości z przywiezionych medali: złotego, srebrnego
i brązowego, gdyby nie zaangażowanie sztabu
trenerskiego na czele z dwoma trenerami ministranckiej reprezentacji. Dlatego dziękujemy trenerom w osobach ks. Mariusza Maćkowiaka MS
Fot. Stanisław Strachanowski

oko w oko z rywalami równie pewnymi swego
zwycięstwa. Jedyną pociechą podtrzymującą hart
ducha było to, że nasza drużyna była najliczniejsza – liczyła 34 zawodników walczących w trzech
kategoriach: młodszej, średniej i starszej.
Wreszcie przyszedł czas zmagań piłkarskich
na stadionie „Przyszłość” w Warszawie. Emocji
mieliśmy co niemiara podczas każdego meczu.
Pomimo że zawodnikami byli ministranci, to
w niejednym z nas ujawniał się głęboko skrywany
sportowy temperament. Nie było się co dziwić,
bowiem każdy chciał wygrać i wkładał w rozgrywki
wszystkie swoje siły zarówno fizyczne, jak i duchowe. Nad wszystkim czuwał sędzia, zapewniając
dobrą sportową rywalizację.
W końcu nastąpił ostatni gwizdek zawodów,
który dla jednych był powodem radości, a dla in-
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Zdjęcie wspólne

nych – smutku. Tym, którym nie wyszło, możemy
zacytować słowa „Nic się nie stało…” Jak powiodło
się naszym trzcianeckim drużynom? Grupa średnia zajęła I miejsce, grupa młodsza – II miejsce,
a grupa starsza – III miejsce. PANOWIE, BRAWO!!!
Jesteśmy z was dumni.
Oprócz rywalizacji sportowej nie zabrakło
innych atrakcji. Jedną z nich była wycieczka do
Niepokalanowa, gdzie można było zobaczyć klasztor ojców franciszkanów oraz panoramę przedstawiającą historię Polski i budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Największe zainteresowanie
wzbudził podziwiany przez nas sprzęt gaśniczy.
Okazało się, że jest to jedyna straż w Polsce mająca w swej formacji samych tylko zakonników.
Stąd pojawiły się nasze pytania, które również interesują dorosłych: „Czy strażacy zakonnicy jadą

i ks. Krzysztofa Juszczyka MS, którzy na co
dzień wkładają wiele wysiłku, aby uczyć naszych
ministrantów, jak zachowywać się nie tylko
przy ołtarzu, ale również i na boisku. Podobne
podziękowanie kierujemy również do panów ze
sztabu szkoleniowego w osobach Stanisława
Strachanowskiego, Jerzego Pobierżyna i Macieja Banaszkiewicza za opiekę podczas naszego
wyjazdu do Warszawy.
Wdzięczni Panu Bogu i ludziom, którzy pomogli
nam w udziale w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Saletyńskiej Służby Liturgicznej i sprawili,
że osiągnęliśmy takie wysokie wyniki, serdecznie
dziękujemy i pozdrawiamy ministranckim zawołaniem „Króluj nam, Chryste”.
Stanisław Strachanowski
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Bo teologia jest dla każdego!

Z o. José Maniparambilem
rozmawia Izabela Grzeszczuk.
Nie ma złych ludzi, każdy człowiek jest dobry,
bo jest dzieckiem Boga – mówił ojciec José
Maniparambil, który w dniach od 31 maja do
2 czerwca 2019 r. gościł w naszej parafii w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych „Szkoła
Słowa”. Ten niezwykle skromny, drobnej postury
indyjski kapłan z niespotykaną werwą i ekspresją
tłumaczył podczas trzydniowych rozważań to, że
nasze życie jest wyrazem miłości Boga. Jest On
bowiem kochającym Ojcem, który doskonale
zna potrzeby swoich dzieci. Wie, co jest dla nas
najlepsze w życiu, nawet wtedy, gdy zdarzają się
nasze upadki i niepowodzenia, bo one też są
wpisane w Boży plan. To tylko nam się wydaje,
że wówczas spotykają nas nieszczęścia. Pan Bóg
widzi to inaczej. Z każdego upadku wyprowadza
dla nas jeszcze większe dobro.
Ojcze José, jak to się stało, że przyjechał
ojciec do Trzcianki głosić Słowo Boże? Dla nas,
mieszkańców tej niewielkiej miejscowości,
jest to rzadka okazja gościć ciemnoskórego
kapłana z Indii.

Przyjechałem na zaproszenie tutejszych
wspólnot. Nieco wcześniej przebywałem w Berlinie, gdzie głosiłem nauki rekolekcyjne. Muszę
przyznać, że w Polsce czuję się doskonale. To
jest jakby mój drugi dom. Mam status rezydenta,
przebywam tu 10 miesięcy w roku.
Proszę opowiedzieć nam o sobie.
Urodziłem się w roku 1964 w Parapukkarze
w stanie Kerala w Indiach. Jestem siódmym
dzieckiem moich rodziców. W sumie było nas dziewięcioro dzieci. Moi rodzice byli bardzo religijni,
codziennie wspólnie modlili się godzinę w domu.
To była święta pora. Na ten czas odkładali wszelkie inne zajęcia. Do teraz wspominam sytuację,
gdy dopadł nas kryzys finansowy. Przez pewien
czas było tak biednie, że nie mieliśmy co jeść. Ja
byłem wówczas małym chłopcem i nie do końca
zdawałem sobie sprawę, jak ciężko musiało być
mojej mamie, że nie mogła nas wyżywić. Bezgranicznie zaufała jednak Panu Bogu i nie ustawała
w modlitwie. Pan Bóg nie pozwolił nam zginąć,
przeżyliśmy wszyscy ten trudny czas, a w dwa
dziecięce serca zaś, to znaczy moje i mojego
najmłodszego brata, Pan wlał pragnienie bycia
kapłanami.
Pierwsze lekcje religii Ojciec zatem pobierał
w domu?
Tak, moja mama, prosta kobieta, zajęta prowadzeniem domu i utrzymaniem naszej licznej
gromadki, była najlepszą nauczycielką życia
duchowego. Dla mnie była doktorem teologii. Bo
teologia jest dla każdego! W przystępny, logiczny
sposób potrafiła wyjaśnić prawdy wiary. Znała na
pamięć wiele historii biblijnych, które opowiadała
nam wieczorami. To było jak rzucanie ziarna, które powoli kiełkowało, aż w wieku 15 lat zaowocowało u mnie decyzją o wstąpieniu do seminarium.
Jak wspomina Ojciec czasy seminarium?
Przede wszystkim to był bardzo niespokojny
czas. Ja wcale nie byłem grzecznym chłopcem.
Dwukrotnie zostałem wyrzucony z seminarium
i ponownie… dwukrotnie przyjęty. Żadną miarą
nie potrafiłem zrozumieć istoty Trójcy Świętej.
Ale jakżeż to zrozumieć, gdy profesor na wykładzie wciąż powtarzał, że „Trójca Święta to wielka

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

tajemnica” i kropka. Żadnego rozumienia wiary,
a przecież wszelkie pytania o wiarę tak pięknie
można wyjaśnić rozumem. Do tego zupełnie nie
znałem angielskiego. Dopiero później nauczyłam
się tego języka.
Zajął się Ojciec biblistyką. Wszystkie swoje
nauczania opiera Ojciec mocno na Słowie Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Dlaczego?
Biblia to najpiękniejsza i najmądrzejsza księga
świata. W niej znajdują się wszystkie odpowiedzi
na nurtujące pytania. Ludzie w dzisiejszych czasach są tak bardzo sfrustrowani, zagonieni, zaślepieni dążeniem do jeszcze większego bogactwa,
że o Panu Bogu już nie pamiętają albo mają do
Niego pretensje, że nie osiągnęli swojego celu.
Ja natomiast powiadam: nie miej nadmiernych,
niemożliwych pragnień, bo ich nie spełnisz, a wtedy będziesz czuł żal do Pana Boga. Patrz realnie
na swoje życie. Uzgadniaj swoje plany z Bogiem,
a jeżeli są one zgodne z Jego wolą, to spełnisz
je w całości, jeszcze z nawiązką, i poczujesz się
bardzo szczęśliwy. Zna pani historię proroka
Balaama?
Szczerze mówiąc, niezbyt dokładnie.
Balaam był prorokiem z Mezopotamii. W czasach, gdy Izraelici wędrowali przez pustynię, król
Moabu, Balak, obawiając się o bezpieczeństwo
swojego kraju, wysłał do niego poselstwo z prośbą, by ten przeklął lud wybrany. Pierwotnie Balaam odmówił, za drugim jednak razem zgodził
się. Gdy podążał na oślicy do kraju Balaka, Pan
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Bóg zesłał anioła, który z obnażonym mieczem
zagrodził drogę. Zwierzę, widząc anioła, nie chciało iść dalej, co bardzo zdenerwowało Balaama.
W złości pobił dotkliwie biedną oślicę. Wreszcie
Pan Bóg otworzył oczy upartemu prorokowi i gdy
ten spostrzegł anioła, zrozumiał, że to nie ona, ale
sam Pan Bóg zabrania iść mu dalej. Ostatecznie
zamiast przekląć Izraelitów, Balaam pobłogosławił ich trzykrotnie. Tak też jest w naszym życiu.
Czasem wydaje nam się, że podążamy dobrą
drogą, a tu nagle stop, nie możemy iść dalej. Nie
złośćmy się wtedy, nie mówmy, że to szatan nas
blokuje. To Bóg zawraca nas ze złej drogi i kieruje
nas na inną, lepszą, która ostatecznie okazuje się
błogosławieństwem.
Ojcze José, muszę zapytać o sytuację chrześcijan w Indiach. Docierają do nas bardzo niepokojące wiadomości. Katolicy, który są tam
w zdecydowanej mniejszości, cierpią prześladowania z powodu wiary, niektórzy przypłacili
to życiem. Jak jest naprawdę?
Generalnie rzecz biorąc, Hindusi są bardzo
religijnym narodem. Aż około 96% deklaruje
wiarę w Boga, z tym, że 80,5% populacji są to
wyznawcy hinduizmu, 13,4% – islamu, a reszta – około 2,4% to chrześcijanie. W Kerali, skąd
pochodzę, nie ma poważniejszych zagrożeń. Są
jednak miejsca, gdzie nie pozwala się ludziom
modlić czy uczestniczyć we Mszy świętej. Pod
groźbą śmierci nawraca się na hinduizm. Najgorsi
są hinduistyczni fundamentaliści. Ci już dawno
wydali na mnie wyrok. Nie martwię się tym jednak.
Umrzeć śmiercią męczeńską to wielka łaska. Prawie wszyscy apostołowie Pana Jezusa umarli w ten
sposób, np. św. Tomasz Apostoł został ścięty za
wiarę, a to właśnie on zaniósł Słowo Boże do Indii.
Może więc i mnie Pan Bóg da tę łaskę?

Fot. Edwin Klessa
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Śladami chrześcijaństwa
po muzułmańskiej Turcji
Turcja to kraj czterech mórz, w którym stykają się dwa kontynenty: europejski i azjatycki, oraz największe na świecie muzeum na
wolnym powietrzu, gdzie obok tureckich zabytków architektury
znajdują się pozostałości wspaniałych budowli antycznych Grecji
i Rzymu, ślady dawnej świetności Cesarstwa Bizantyjskiego oraz
wczesnego chrześcijaństwa. Dla większości Polaków kojarzy się
ona głównie z pięknymi plażami, mnóstwem meczetów, orientalną
kuchnią z kebabem czy chałwą oraz niesamowitymi opowieściami
o Sulejmanie Wspaniałym z tureckiego serialu Wspaniałe stulecie.

Przed kościołem Matki Bożej
Częstochowskiej w Adampolu

Fot. Edwin Klessa

Jak bardzo różnorodnym i wielokulturowym państwem jest Turcja, mogliśmy się przekonać, pokonując trasę ponad 4 i pół tys. kilometrów samochodem wypożyczonym na lotnisku w Stambule
w grupie dziewięciu osób związanych z Biblioteką
Parafialną. Podczas pięciu dni spędzonych w dawnym Konstantynopolu – w jednym z najstarszych
i największych miast świata, położonym na dwóch
kontynentach, zdążyliśmy poznać większość
zabytków standardowo odwiedzanych przez turystów. Podziwialiśmy pałac Topkapi, dawną rezydencję sułtanów, i przepiękne widoki na cieśninę
Bosfor rozciągające się z pałacowych ogrodów;
Błękitny Meczet z początków XVII w.; cysternę
wodną z lasem kolumn z VI w., dostarczającą
wodę do pałaców, sprowadzaną akweduktami;
Meczet Sulejmana z pobliskim mauzoleum sułtana i jego żony Roksolany i najważniejszy zabytek
Stambułu – Hagię Sofię (kościół Mądrości Bożej),
świątynię chrześcijańską z VI w., przekształconą
w XV w. na meczet, obecnie muzeum, gdzie do
dziś zachowały się piękne mozaiki.
Stambuł zachwycał nas nie tylko wielokulturowymi zabytkami i oszałamiającymi widokami.

Przed Muzeum Adama
Mickiewicza w Stambule

Poznawaliśmy smak Orientu w miejscowych
restauracjach, delektując się słynną kawą po
turecku, zajadając słodką baklawę lub popijając
ayran – orzeźwiający słony jogurt do pieczonych
bakłażanów nadziewanych masą z pomidorów,
cebuli i czosnku. Nie mogliśmy też pominąć
słynnego Wielkiego Bazaru, gdzie można kupić
dosłownie wszystko: aromatyczne przyprawy,
miedziane naczynia, złoto, dywany a sprzedający
reklamują swój towar również po polsku.
Jednak najbardziej przeżywaliśmy wizytę w Muzeum Adama Mickiewicza urządzonym w kamienicy, w której poeta mieszkał i zmarł w 1855 r.
Niezwykłych wzruszeń doświadczyliśmy również
w legendarnej polskiej wsi Polonezkoy (Adampol)
niedaleko Stambułu, założonej w 1842 r. przez
Adama Czartoryskiego dla polskich emigrantów
przybyłych do Turcji po powstaniu listopadowym.
Obecnie w Adampolu mieszka niewielu Polaków,
ale mieliśmy okazję rozmawiać z nimi po Mszy
św. w miejscowym kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Szczególnie zaprzyjaźniliśmy
się z panią Agnieszką, krewną Zofii Ryży, znanej
działaczki na rzecz polskości, zmarłej w 1986 r.
W jej domu mieści się muzeum z licznie zgromadzonymi pamiątkami, zdjęciami i dokumentami
z życia mieszkających tu Polaków.
W Turcji przekonaliśmy się też, jak wygląda
muzułmański post. Turcy w większości wyznają
islam, a w dniach od 5 maja do 3 czerwca trwał
Ramadan, dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego, uważany za święty. W tym czasie od
świtu do zmierzchu muzułmanin nie może nic jeść
i pić (nawet wody). Spożywa zwykle dwa posiłki:
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Nad jez. Egirdir
w drodze do Antalyi

W podziemnym mieście Kapadocji

Fot. Jadwiga Witkowska

po zachodzie słońca – iftar, na który zostaliśmy
nawet dwa razy zaproszeni, oraz przed świtem.
Na trasie naszej podróży obserwowaliśmy puste
restauracje w czasie dnia „czyhające” na zabłąkanego turystę. Wszyscy czekali na wieczorny
posiłek, spożywany wspólnie przed meczetami,
w restauracjach lub domach. Poznaliśmy też
specyficzny zwyczaj – o drugiej w nocy przez
ulice wędrowali mężczyźni i przeraźliwie dudnili
w wielkie bębny na znak, że w nocy postu nie ma.
Takiej pobudki o tak późnej godzinie doświadczaliśmy we wszystkich miejscowościach, gdzie
mieliśmy nocleg.
Turcja to nie tylko bizantyjskie i osmańskie
ślady historycznej przeszłości, to również szlak
misyjnej wędrówki św. Pawła, za którym dotarliśmy do Tarsu, gdzie się urodził, do Antiochii
Pizydyjskiej, Perge i Efezu – najlepiej zachowanych ruin starożytnego miasta, gdzie wygłaszał
swoje słynne kazania. W starożytnym Ikonium
(obecnie Konya), dokąd również dotarł św. Paweł, odwiedziliśmy słynny muzułmański klasztor
i mauzoleum założyciela zakonu Wirujących
Derwiszów – Mevlany. Na naszej trasie znalazły
się też miejsca znane z Apokalipsy św. Jana:
Pergamon z ruinami Akropolu i Izmir – dawna
Smyrna, gdzie urodził się Homer, największy
poeta starożytnej Grecji. Zwiedziliśmy także
Myrę, rodzinne miasto św. Mikołaja, „cudotwórcy
z Myry” – tam był biskupem i zmarł w dniu 6 grudnia 343 r., pochowany w miejscowym kościele.
Zwiedziliśmy też starożytne uzdrowisko Hierapolis – miejsce śmierci św. Filipa i Selczuk z ruinami
wspaniałej niegdyś bazyliki z grobowcem św. Jana
Ewangelisty; Troję z Iliady Homera; Milet, skąd
pochodził Tales, słynny grecki filozof i matematyk;
Pamukkale – „Bawełniany Zamek” – unikalne
w skali światowej wapienne kaskady wypełnione

Fot. archiwum Biblioteki Parafialnej
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wodą płynącą z gorących źródeł po zboczu góry;
Kapadocję – bajkową krainę pełną pięknych
tworów skalnych, kominów, podziemnych miast,
kościołów i skalnych klasztorów wyrzeźbionych
przez naturę i ludzi w tufie wulkanicznym oraz
Catalhoyuk, najstarsze neolityczne osiedle ludzkie sprzed 9 tys. lat.
Doświadczyliśmy też niezwykłego spotkania
w miejscu bardzo ważnym dla chrześcijan.
Powyżej ruin starożytnego Efezu, na Wzgórzu
Słowików, znajduje niewielki domek zbudowany
przez św. Jana Ewangelistę, w którym Matka Boża
spędziła ostatnie dni swojego ziemskiego życia.
W sobotę 1 czerwca 2019 r. wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przy ołtarzu
polowym obok Domku Maryi. Po Eucharystii
pośród bujnej roślinności zielonego parku przy
donośnym śpiewie ptaków około 30-osobowa
grupa pielgrzymów z różnych stron świata przeszła w procesji z lampionami, z figurą Matki Bożej
i świecami niesionymi przez naszą polską grupę.
Po wzgórzu, gdzie jeszcze niedawno rozlegały
się nawoływania muezzina, teraz płynęły słowa
pierwszej zwrotki pieśni śpiewanej przez nas po
polsku „Po górach, dolinach…” – było to dla nas
niesamowite przeżycie.
Do domu wracaliśmy, wspominając jeszcze
słoneczne plaże Morza Śródziemnego, Egejskiego i morza Marmara, przeprawę promem przez
Dardanele i kolorowe balony nad Kapadocją.
Dopełnieniem wrażeń przywiezionych do Polski
było jeszcze jedno: poczucie dobrze spełnionego
obowiązku obywatelskiego – w Konsulacie RP
w Antalyi uczestniczyliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego!
Jadwiga Witkowska
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Gdy się kocha,
to nic w życiu nie jest trudne
Z panem Władysławem Buksikiem
rozmawia Izabela Grzeszczuk.
„Człowiek nie potrafi żyć bez miłości” – pisał w jednej ze swoich encyklik św. Jan Paweł II. Jest ona pragnieniem każdego
człowieka, bez wyjątku. Stanowi siłę napędową w życiu. Tego
samego zdania jest bohater wywiadu pan Władysław Buksik,
95-letni mieszkaniec Trzcianki. Obdarzony niezwykłą pamięcią i poczuciem humoru w barwny sposób opowiadał o swoim
życiu, gdy pewnego wiosennego popołudnia zawitałam w jego
mieszkaniu, gdzie przyjął mnie wraz ze swoją rodziną.
Nie czuję się seniorem, choć metryka pokazuje
coś innego. Urodziłem się w dniu 22 listopada
1923 r. w Głażewie w powiecie międzychodzkim
w dużej rodzinie. Było nas siedmioro dzieci. Mama
była cierpliwą, kochającą kobietą. Niestety, gdy
miałem 5 lat, zmarła. Mój tata, który był dobrym,
ale rygorystycznym człowiekiem, ożenił się ponownie. Z tego związku na świat przyszła kolejna
trójka mojego rodzeństwa. Macocha, która z czasem stała się moją drugą mamą, traktowała nas
wszystkich z jednakową uwagą i troską.
Jak wspomina Pan swoje najmłodsze lata?
Nietrudno domyślić się, że w tak licznej rodzinie
nie przelewało się. Domem zajmowała się moja
pierwsza, a potem druga mama, ojciec zaś ciągle
pracował: latem w polu, zimą w lesie. My, dzieci,
wykonywaliśmy wszelkie lżejsze prace, najczęściej
jednak zajmowaliśmy się młodszym rodzeństwem.
Gdy miałem 6 lat, cała rodzina przeprowadziła
się do Kruszewa. To właśnie tam przystąpiłem
do Pierwszej Komunii
Świętej.
W 1930 r. rozpoczął
Pan naukę w miejscowej szkole powszechnej,
wówczas 7-klasowej.
Tak. Muszę przyznać,
że bardzo lubiłem się
uczyć, szczególnie historii. Z tej mojej pasji
do nauki korzystali też

Narzeczeństwo – Kruszewo

koledzy, którym niejednokrotnie podpowiadałem
na sprawdzianach. Do dzisiaj wspominam, to
gdy chcąc zarobić 10 groszy, miałem podpowiadać koledze Niemcowi. Coś mnie jednak
podkusiło, by celowo podszepnąć mu źle. Cała
klasa szczerze się uśmiała, kiedy to niczego
nieświadomy Niemiec powtarzał moje słowa.
Ostatecznie skończyło się to ciężką awanturą,
a ja z bólem musiałem oddać mu te 10 groszy.
Gdy wybuchła II wojna światowa, miał Pan
wówczas 16 lat. Co pamięta Pan z tamtych
czasów?
Pamiętam przede wszystkim ogromne przerażenie i dezorientację. Moi rodzice uznali, że
trzeba zostawić cały dobytek i uciekać tam, gdzie
znajdują się polscy żołnierze. Wyjechaliśmy przez
Oborniki do Murowanej Gośliny. Mimo młodego
wieku chciałem być przydatny; wprawdzie z bronią
w ręku nie walczyłem, to chociaż podpalałem
stogi z sianem, aby niemieckie konie nie miały
co jeść. Po krótkim czasie wróciliśmy jednak
z powrotem. Wszystkie zwierzęta, które w popłochu zostawiliśmy, pozdychały. Wtedy
było naprawdę
ciężko. Płakać
się chciało.
Pan Bóg nigdy
mnie nie zostawił samego.
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Praca na kolei w latach 1951–52,
p. Władysław Buksik drugi po lewej

Głód zajrzał nam w oczy. Zacząłem więc rozglądać
się za jakąkolwiek pracą, byleby tylko przeżyć.
Pewnej niedzieli, gdy wychodziłem z kościoła po
Mszy św., zajechał niemiecki samochód. Niemcy
brali wszystkich do pracy u bauera [red. bogatego
niemieckiego chłopa]. Trafiłem do majątku Bronisławki. Tam przepracowałem 5 lat. Robiło się tam
dosłownie wszystko. Najbardziej doskwierał mi
brak wypoczynku. Gdy nastał czas żniw, pracowaliśmy nawet w nocy, po ciemku, a wypoczywałem
w dzień, kiedy to nikt mnie nie pilnował. W tamtym
czasie zachorowałem na tyfus. To była wówczas
prawdziwa plaga. Ja i moja młodsza siostra Weronika przeżyliśmy, natomiast starszy brat Kazimierz – niestety nie. Pamiętam także końcówkę
wojny. Zimą na przełomie lat 1944/1945 z jednej
strony zaczęły nacierać rosyjskie czołgi, z drugiej
strony zaś uciekali Niemcy. Wysadzili oni most
na Noteci, by utrudnić pościg, czołgi jednak i tak
przedostały się przez rzekę. Ja w tej zawierusze
wiozłem niemieckie kobiety, które uciekały z Kruszewa. Bardzo się bałem. Dowiozłem je do granic
Trzcianki i też uciekłem.
Koniec wojny to nie koniec perypetii.
No właśnie. Nastały nowe rządy, a ja za nic nie
chciałem służyć w wojsku. Groziło mi wcielenie do
armii. Komuniści zapewniali jednak, że nie będą
brać żonatych mężczyzn. Poza tym miałem wielką
ochotę na kawałek własnej ziemi, a jako kawaler
mogłem o tym tylko pomarzyć. Postanowiłem
się więc ożenić. Znałem pewną śliczną, młodą
dziewczynę. Bardzo mi się ona podobała, i jak się
później okazało, ja jej także przypadłem do gustu.
W krótkim czasie, a było to w dniu 2 kwietnia
1945 r., wzięliśmy ślub. Komuniści jednak nie
dotrzymali słowa. Wojskowa Komenda Rejonowa w Szamotułach bardzo szybko się o mnie
upomniała. Ziemi też nie dostałem. Zyskałem
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jednak miłość. Moja żona Jadwiga, bo tak miała
na imię, była ciepłą, kochającą kobietą. Razem
przeżyliśmy 37 lat aż do jej śmierci, a było to
w roku 1982. Z czasem dochowaliśmy się trójki
dzieci: Marii, Wojtka i Marka.
Kolejny Pana etap życia związany jest z kolejnictwem. Jak do tego doszło?
Będąc jeszcze w wojsku, dostałem nakaz pracy
na kolei. Po półrocznym kursie, który zdałem,
uzyskując tytuł dyżurnego ruchu, zatrudniłem się
na stacji w Kamieniu Małym koło Kostrzyna. Po
rocznej pracy przeniosłem się do Siedliska, gdzie
osiadłem wreszcie na stałe i przepracowałem tam
do emerytury.
Wiele osób pamięta Pana jako zapalonego
pszczelarza.
Tak, pszczoły to była moja pasja. Mieszkając
w Siedlisku, miałem ponad 40 uli. Było to bardzo
absorbujące i czasochłonne zajęcie, jednak radość z otrzymania własnego miodu była ogromna.
Gdy już nie miałem tylu sił, bardzo pomagała
mi moja córka Maria wraz ze swoim mężem
Remigiuszem. Pasiekę zlikwidowaliśmy dopiero
w 1999 r., kiedy to postanowiliśmy przeprowadzić
się do Trzcianki.
Panie Władysławie, jak więc jest z tą miłością w życiu?
Och, to proste. Pan Bóg nigdy mnie nie zostawił
samego. Zawsze zsyłał mi dobrych ludzi, najpierw
rodziców, potem
żonę, dzieci, nawet
obcy ludzie byli mi
życzliwi. A gdy się
kocha, to nic w życiu nie jest trudne. Pewnie dlatego
ciągle mam apetyt
na życie.
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Muzeum Parafialne
parafii św. Jana Chrzciciela
w Trzciance

Fot. Edwin Klessa

Tożsamość różnych społeczności kształtuje
historia, wytworzona kultura oraz pielęgnowana tradycja. Nasze miasto, które podczas
pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. zagrabione zostało przez Prusy, ponownie wróciło
w 1945 r. w granice Polski. II wojna światowa
i jej skutki spowodowały radykalną wymianę mieszkańców Trzcianki. Obłąkańcza
ideologia narodowego socjalizmu Niemiec
poddała całkowitej eksterminacji licznych
żydowskich jej mieszkańców, a decyzją
wielkich mocarstw ludność niemiecka musiała po wojnie opuścić Ziemie Zachodnie,
ustępując miejsca Polakom z Kresów, które
na żądanie Stalina przyznano Związkowi
Sowieckiemu.
Dzisiaj staramy się pamiętać o poprzednich
mieszkańcach Trzcianki. Główną rolę w pielęgnowaniu tej pamięci spełnia Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, chociaż najtrudniej przychodzi nam odtwarzanie losów polskich
mieszkańców, którzy prawie przez 200 lat byli
wynaradawiani: poddawani silnej germanizacji
lub zmuszani do opuszczenia miasta po 1918 r.,
gdy za Notecią odradzała się wolna Polska.
Ciągłość historyczną na tych ziemiach – niezależnie od uwarunkowań politycznych i narodowości mieszkańców Trzcianki – ma Kościół katolicki
Pomieszczenie przed
przystąpieniem do remontu

i jego wierni. Bodźcem do zgłębienia historii parafii w naszym mieście była 100. rocznica budowy
kościoła św. Jana Chrzciciela. Biblioteka Parafialna wydała kilka pozycji książkowych dotyczących
historii lokalnej społeczności parafialnej. Od kilku
lat również w dwumiesięczniku „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” publikowany jest
cykl artykułów Z dziejów parafii, a we współpracy
z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej organizowane są
wystawy i realizowane programy z tej dziedziny.
Kilka lat temu Biblioteka Parafialna wystąpiła
z propozycją utworzenia muzeum parafialnego,
którego celem będzie pielęgnowanie historii
trzcianeckiego Kościoła. Inicjatywa ta ma na
celu zachowanie od zniszczenia tych wszystkich
eksponatów, które kiedyś stanowiły wyposażenie kościoła, wycofanych z użycia ksiąg i szat
liturgicznych. Będzie ono stanowić formę stałej
ekspozycji dostępnej dla społeczeństwa Trzcianki, a zwłaszcza dla młodzieży szkolnej, która za
jego pośrednictwem otrzyma możliwość żywego
kontaktu z historią swojego miasta i parafii.
Przygotowania do utworzenia takiego muzeum
zostały rozłożone na lata, ponieważ całe to przedsięwzięcie realizowane jest społecznie i – jak
dotychczas – bez żadnych zewnętrznych dotacji.
Większość prac wykonywana jest dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, a gromadzone
przez Bibliotekę Parafialną niezbędne fundusze
pochodzą od wspaniałomyślnych darczyńców.
Za sprawą przychylności proboszcza ks. Wawrzyńca Skraby MS oraz dyrektor Katolickiej
Szkoły Podstawowej Bożeny Wargin na ten cel
udostępnione zostało pomieszczenie piwniczne
w drugim budynku szkoły. Trudno jednoznacznie
stwierdzić, jaką funkcję pomieszczenie to pełniło
od czasów, gdy dzisiejszy budynek szkolny został
Po oczyszczeniu cegieł i wykonaniu tynków

Fot. Edwin Klessa

Z DZIEJÓW PARAFII

wybudowany w 1851 r. jako obiekt Sądu Królewskiego. W dzisiejszej szkole katolickiej w czasie
wojny była siedziba gestapo, po II wojnie światowej natomiast przez kilka lat działała biblioteka
publiczna, a krótko potem zlokalizowano w nim
Milicję Obywatelską (MO) oraz Urząd Bezpieczeństwa (złowrogie UB). Obiekty te opuszczone zostały przez Policję w 1998 r., gdy policyjną komendę
przeniesiono do byłego biurowca po upadłej fabryce mebli przy ul. F. Roosevelta. Po tym po kilku
latach opuszczone budynki ulegały dewastacji
do czasu, kiedy to w 2003 r. utworzona została
w nich Katolicka Szkoła Podstawowa. Podziemne
pomieszczenie w drugim budynku znajdującym się
na jej terenie pełniło w poprzednich latach funkcję
aresztu. Ma ono powierzchnię około 40 m2. Strop
z pięknym łukowym ceglanym sklepieniem, niestety otynkowanym, zachował się z wieloma ubytkami,
dziurami i otworami. Posadzka to tzw. kocie łby,
czyli polne kamienie ułożone w taki sam sposób,
w jaki brukowano ulice do lat 50. ubiegłego wieku.
Pierwsze prace polegające na skuciu tynku, który pokrywał ceglane łuki, rozpoczęto
w czwartym kwartale 2016 r. Potem stopniowo
wykonano: usunięcie bruku i obniżenie posadzki
o około 40 cm w celu uzyskania większej wysokości pomieszczenia, zmodernizowanie instalacji
kanalizacyjnej, położenie nowej posadzki wraz
z izolacją, ułożenie instalacji ogrzewania podłogowego, rozprowadzenie elektrycznej instalacji
podłogowej, uzupełnienie ubytków w ceglanych
filarach i łukach stropowych, mechaniczne i chemiczne czyszczenie cegły, nałożenie tynków na
ścianach i wymiana drzwi zewnętrznych.
Równolegle przez ostatnie lata prowadzona
była renowacja wielu wycofanych z eksploatacji elementów wyposażenia trzcianeckiego
kościoła. Odnowienie eksponatów przeprowadzało Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, firma

Fot. Edwin Klessa
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Skuwanie tynków

Art-Fresk Anna Cybulska-Wojczyszyn z Gniezna,
Zakład Brązowniczy K. Bieliński, P. Holas z Poznania. Odkażanie ksiąg i odświeżenie dokumentów
przeprowadzała Pracownia Restauracji Książki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie w pomieszczeniu wykonywane są
stopnie i wykładane płytki ceramiczne. Pozostaje
jeszcze do wykonania rozprowadzenie instalacji
oświetleniowej, wyposażenie pomieszczenia
w niezbędny sprzęt: gabloty wystawowe, manekiny, oświetlenie, ekran, projektor, komputer z monitorem i krzesła. Dokończyć należy renowację
i opis eksponatów oraz rozplanowanie wszystkich
ekspozycji muzealnych.
Ważnym elementem podczas prezentacji
przedmiotów wystawowych będzie projekcja filmu
dotycząca historii parafii katolickiej w Trzciance.
Zakłada się, że zwiedzający muzeum w pierwszej
kolejności będą mogli obejrzeć krótki materiał
filmowy o wartości historycznej, a następnie
zapoznać się z wystawionymi eksponatami z zamieszczonymi obok opisami. Wybrane zagadnienia z dziejów parafii będzie można pogłębić,
korzystając z materiałów multimedialnych.
Katolicka Szkoła Podstawowa obejmie patronat
nad muzeum po jego otwarciu. Będzie to kolejna,
po przejęciu patronatu honorowego nad Pomnikiem Niepodległości, pomoc dydaktyczna w pogłębianiu wiedzy i w wychowywaniu dzieci i młodzieży
w poszanowaniu i trosce o chrześcijańskie oraz
patriotyczne dziedzictwo swojego miasta.
Edwin Klessa

Biblioteka Parafialna zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują zdjęciami,
dokumentami i wspomnieniami z historii parafii, o udostępnienie tych materiałów w celu
wykorzystania tej wiedzy przy tworzeniu Muzeum Parafialnego w Trzciance. Osoby, które
wspomogą finansowo lub rzeczowo, a także własnym nakładem pracy dzieło jego tworzenia,
umieszczone zostaną w księdze pamiątkowej.
Wpłaty na ten cel można przekazywać na konto parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance:

49 8951 0009 5500 1371 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Czarnkowie)
z dopiskiem „Muzeum”.

Fot.: Edwin Klessa
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

28 kwietnia – Wprowadzenie
do naszego kościoła relikwii
św. Faustyny

14 kwietnia –
Niedziela Palmowa

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

28 kwietnia – Taniec Wielkanocny uczniów
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

12 kwietnia – Droga krzyżowa ulicami miasta

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

5–12 maja –
Pierwsza Komunia
Święta

18–21 kwietnia – Zmartwychwstanie Pańskie – Triduum Paschalne
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

31 maja – Zakończenie
renowacji obrazów drogi
krzyżowej w naszym kościele

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

19 maja – I Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

2 czerwca – Msza św. Hubertowska w ramach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej

2 czerwca – koncert muzyki myśliwskiej i leśnej w naszym kościele w ramach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
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SMACZNY LETNI DESER

Nadeszło lato, a wraz z nim
bogactwo owocowych, lekkich
i orzeźwiających deserów. Naszą ulubioną słodką przekąską
są wówczas niewątpliwie lody.
Sięgamy również po serniki
na zimno, ciasta biszkoptowe
z galaretką i owocami czy drożdżowe, również z sezonowymi
owocami.
Ciasta wymagają jednak
czasu, a ochota na wielogodzinne kucharzenie
w tak upalne, słoneczne dni przychodzi nam
niechętnie. Wybieramy więc łatwe i proste w przygotowaniu desery, a ten, który proponuję, jest taki
właśnie. Można go zrobić w kilka minut!
Ponadto dodajemy do niego owoce, w które
teraz obfitują nasze działki czy ogrody. Jedzmy
ich w sezonie letnim jak najwięcej. Nasz organizm
skorzysta na tym, a nasza waga nie podskoczy,
gdyż one nie są kaloryczne. Maliny mają wspaniały aromat, soczystość, sporo witamin i minerałów, zawierają pektyny i antocyjany. Borówki
są przepyszne i uzdrawiają. Stanowią naturalną
skarbnicę witamin, wspomagają trawienie i poprawiają pamięć. Korzystnie wpływają na wzrok,
zawierają kwas foliowy oraz elagowy, który chroni
przed nowotworami. Zapobiegają infekcjom dróg
moczowych i chorobom nerek. Owoce czerwonej porzeczki stabilizują poziom cukru we krwi,
usuwają zły cholesterol, ponadto są bogactwem
witaminy C, poprawiają odporność organizmu,
usprawniają układ moczowy, działają ściągająco

oraz antybakteryjnie. Łagodzą
niestrawność. Tak więc deser,
na który przepis znajduje się
poniżej, jest również zdrowy
i odżywczy. Zachęcam do zrobienia go!
Składniki:
▪   paczka herbatników lub biszkoptów,
▪   2 budynie – śmietankowy lub
waniliowy,
▪ 2 galaretki owocowe, najlepiej wiśniowe lub
truskawkowe,
▪ 1 litr mleka,
▪ 6 łyżek cukru,
▪ masło do wysmarowania formy,
▪ owoce sezonowe: maliny, borówki, truskawki,
porzeczki.
Sposób przygotowania:
Budyń ugotować na mleku zgodnie z instrukcją
obecną na opakowaniu z cukrem. Do gorącego
budyniu natychmiast wsypać galaretkę (proszek!)
i szybko wymieszać. Galaretka wzbogaci smak
i spowoduje stężenie ciasta. Dodatkowo nada
ładny kolor. Pozostawiamy do wystudzenia. Tortownicę lub dowolny półmisek wysmarowujemy
lekko tłuszczem i na dno rozkładamy ciastka. Masę
wylewamy na herbatniki, a na wierzchu rozkładamy dowolne owoce w dużej ilości. Wkładamy do
lodówki na jakiś czas. Zajadamy nasz deser na
tarasie do popołudniowej kawy.
Smacznego!

Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu – 8–12 lipca ▪ liturgiczne wprowadzenie
nowego proboszcza ks. Zbigniewa Cybulskiego MS – 28 lipca ▪ XXXVII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę –
31 lipca – 13 sierpnia ▪ odpust w Niekursku – 25 sierpnia ▪ Uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej – 26 sierpnia.

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

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, Izabela Grzeszczuk,
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

