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Światło z La Salette

Dla ka¿dego
coœ nowego

Nie jestem już jakimś tam chłopcem,
który może robić, co mu się podoba,
mam przecież swoją odpowiedzialność.
Powołanie jest czymś więcej niż tylko trwaniem
w ściśle określonym miejscu,
w takim lub innym habicie.
Tomasz Merton

Z ks. Wawrzyñcem Skrab¹ MS,
proboszczem parafii pw. œw. Jana Chrzciciela,
rozmawia Anna JóŸwik.
Ostatnio z każdej strony doświadczamy cze−
goś nowego. W wymiarze Kościoła powszechne−
go mamy nowego papieża, w wymiarze Kościoła
parafialnego — nowego proboszcza. Nominacja
na pasterza parafii to także dla księdza nowe do−
świadczenie. Co ksiądz o tym myśli?
Po święceniach kapłańskich, które przyjąłem
w roku jubileuszowym, to już trzeci pasterz Kościoła.
W kapłaństwo wprowadzało mnie nauczanie Jana
Pawła II i jego świadectwo życia. Benedykt XVI był dla
mnie człowiekiem wielkiej głębi teologicznej, mądro−
ści i zarazem skromnym pracownikiem w winnicy
Pana. Papież Franciszek natomiast daje radość pły−
nącą z wiary i zaskakuje młodym duchem. Wprowa−
dza do Kościoła powiew świeżości, spontaniczność
oraz prostotę ewangeliczną. To papież, który pokazu−
je Kościół ubogi i Kościół otwarty dla wszystkich.
Wskazuje na znaczenie ewangelizacji i nawołuje do
niej, chociażby podczas spotkania z młodymi.
Jak, zdaniem księdza, wygląda dzisiejsza ewan−
gelizacja?
Ewangelia pokazuje nam, że Jezus szuka jed−
nej owcy, pozostawiając 99, które nie odchodzą
od pasterza. Dziś mamy sytuację odwrotną — jak
powie papież Franciszek. Przy pasterzu pozostaje
niewielka liczba owiec, a odchodzi — symboliczne

— 99, które trzeba
odnaleźć. To wyzwa−
nie dla dzisiejszego
Kościoła. Nie można
zatrzymać się na ra−
dości z tego, że
mamy kilka owiec.
Trzeba dotrzeć do
tych, które odeszły
i do tych, które jesz−
cze nie przyszły. Jak
do nich dotrzeć? Jak
znaleźć język, który
zrozumieją? Co zro−
bić, aby nie szafować sakramentami, a udzielać
ich ludziom wierzącym? To pytania, na które po−
szukuję odpowiedzi.
Czytelnicy chcieliby z pewnością dowiedzieć się
o księdzu czegoś więcej. Gdzie rozpoczęła się księ−
dza przygoda z kapłaństwem?
„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się
uwieść” — prorok Jeremiasz daje odpowiedź na
przygodę zafundowaną przez Pana (Jr 20, 7). Po
przyjęciu święceń kapłańskich cztery lata spędzi−
łem w Rzeszowie, gdzie zajmowałem się duszpa−
sterstwem młodzieży, katechizacją w szkole śred−
niej, prowadzeniem wspólnot, pielgrzymek. Był to
piękny czas poznawania i smakowania kapłaństwa,
nauka życia i pracy duszpasterskiej, czas doświad−
czania Boga w drugim człowieku, radość ewange−
lizacji, czas pokochania liturgii, szczególnie liturgii
paschalnej. Praca w rzeszowskiej parafii Matki
Bożej Saletyńskiej była czasem umacniania mojej
wiary i powołania przez tamtejszych ludzi, którzy
byli bardzo zaangażowani w życie Kościoła. Pano−
wał tam klimat otwartości na Boga, a ideały,
w które wierzyłem, były spójne z rzeczywistością.
Tam zrodził się pomysł posługi w seminarium?
Po pracy w Rzeszowie, kiedy przywiozłem czte−
rech kandydatów do kapłaństwa, ówczesny pro−
wincjał ks. Lesław Pańczak MS wpadł na pomysł,
bym został wychowawcą kleryków i skierował mnie
do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym.
W Krakowie spędziłem więc pięć kolejnych lat mojej
posługi, pełniąc funkcję prefekta, czyli wychowaw−
cy kleryków. Był to czas mojego dojrzewania w ka−
płaństwie. Formując innych, tak naprawdę formo−
wałem siebie.
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Od księdza więc zależało, jakich przyszłych ka− umniejszam, a celem i sensem kapłaństwa staje
płanów spotkamy kiedyś w saletyńskich para− się Chrystus. Jest to „kapłaństwo paschalne”.
fiach?
Kiedy dowiedział się ksiądz o pasterzowaniu
Dobrze, że Miłosierdzie Pana jest większe od naszej parafii?
moich grzechów, więc jest nadzieja, że ich nie ze−
Obecny ksiądz prowincjał Andrzej Zagórski MS
psułem. Po pracy w Krakowie prowincjał ks. Wła− rozeznał, że czas już przesadzić mnie z pracy forma−
dysław Pasiut MS skierował mnie do posługi cyjnej do pracy duszpasterskiej i skierował mnie do
w postulacie. Przez rok w Łętowym i przez trzy lata trzcianeckiej parafii. W ten sposób z Małopolski tra−
w Dominikowicach pomagałem młodym ludziom fiłem do Wielkopolski. Nie ukrywam, że posłanie
w odkrywaniu ich powołania i wprowadzałem ich do tutejszej parafii dla mnie samego było sporym
w świat życia wspólnotowego.
zaskoczeniem. Po dziewięciu la−
Cytując Jana Pawła II, było to „la−
tach posługi w ramach formacji
wangelia pokazuje nam, myślałem o odpoczynku, ale wte−
boratorium wiary”, czyli doświad−
czenie wiary i wychowanie do doj−
¿e Jezus szuka jednej owcy, dy usłyszałem dwukrotnie słowa
rzałego przeżywania swojego
Ewangelii o rozmowie Jezusa
pozostawiaj¹c 99, które
człowieczeństwa.
z Piotrem (J 21, 15–18): „Czy
nie odchodz¹ od pasterza.
I tak bez żadnych trudności
kochasz mnie? I pójdziesz dokąd
Dziœ mamy sytuacjê
w posłudze?
nie chcesz…”. To był dla mnie
odwrotn¹ — jak powie
Po kilku latach intensywnej
bardzo jasny przekaz wynikający
papie¿ Franciszek. Przy
pracy nastąpiło wypalenie „zawo−
z wiary, a nie z moich zdolności
dowe”, a za nim pewne kryzysy.
do tej posługi. I oto jestem!
pasterzu pozostaje
Pierwszym z nich był „kompleks
Wspiera i pociesza mnie pa−
niewielka liczba owiec,
zbawiciela”. Sam od nowa chcia−
tron
parafii św. Jan Chrzciciel,
a odchodzi — symboliczne
łem zbawiać cały świat, zapomi−
który gestem ręki wskazuje na
— 99, które trzeba
nając o tym, że 2000 lat temu
Jezusa. To moja misja tutaj —
odnaleŸæ.
zrobił to już Jezus Chrystus. Jako
teologia palca — pokazywać
drugiego doświadczyłem „syndro−
Jezusa Chrystusa i być zawsze
mu aktora”, który wiązał się z publicznymi wystąpie− tym drugim.
niami przed dużą grupą osób. Trzeci kryzys stanowi−
Pan Bóg przewidział?
ło „duszpasterstwo typu Tesco”, tj. 24−godzinna dys−
Myślę, że Pan Bóg przewidział to dużo wcześniej.
pozycyjność i dbałość o to, aby „klient” odszedł za− Nie bez powodu umieściłem na swoim prymicyj−
dowolony. To doświadcza wielu młodych kapłanów, nym obrazku słowa świętego Jana Chrzciciela: „By
którzy ratując dusze innych, zapominają o swojej.
On wzrastał, a ja się umniejszał.” (por. J 3, 30).
Jak poradził ksiądz sobie z trudnościami?
Dziękując Najwyższemu za dar nowego pasterza,
Wtedy zatrzymałem się (ponowne odkrycie se− w imieniu własnym, czytelników i wszystkich para−
minarium) i zacząłem szukać siły w modlitwie, pra− fian życzę wszelkich łask na pracę i odpoczynek
cy nad sobą. Zrozumiałem, że kapłaństwo (podob− w Trzciance oraz umocnienia Duchem Świętym.
nie jak w przypadku świętego Piotra) ma dwa za−
sadnicze etapy. Pierwszym z nich jest powołanie
przez Pana. To etap zafascynowania kapłaństwem
i zakochania się w kapłaństwie. To „etap galilej−
ski” — pełen radości, ale jednocześnie czas, kie−
dy to więcej jest mnie niż Jezusa. Po tym etapie
następuje etap kolejny — „etap wędrowania do
Jerozolimy”. To wąska i trudna droga łącząca się
z krzyżem i cierpieniem. To moment, w którym Pan
zadaje konkretne pytanie: „Czy miłujesz mnie bar−
dziej?” (por. J 21, 15). To czas, w którym ja się

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
29 czerwca w naszym kościele parafialnym pw. św.
Jana Chrzciciela po raz kolejny gościliśmy artystów
w ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego. Tym
razem mieliśmy okazję wysłuchać koncertu poświęco−
nego jednemu z najbardziej znanych i lubianych kompo−
zytorów polskich — Stanisławowi Moniuszce. Pełni nie−
zapomnianych wrażeń opuszczaliśmy naszą świątynię,
zadając sobie pytanie: „Czym jest muzyka?” i odpowia−
dając słowami Ludwika Jerzego Kerna: „Może po pro−
stu niebem, z nutami zamiast gwiazd?”...
12 lipca w naszym kościele parafialnym ponownie
rozbrzmiały piękne dźwięki. Tym razem był to koncert
muzyki dawnej. Odbywał sie on w ramach IV edycji Ogól−
nopolskich Spotkań i Warsztatów Artystycznych Zespo−
łów Muzyki Dawnej w Kaliszu Pomorskim. Występ był
niezwykłą okazją do spotkania z mało znaną muzyką,
której piękno zaczynamy powoli odkrywać. Młodzi arty−
ści przenieśli nas w cudowny świat doznań i uczuć,
o których często zapominamy w gonitwie dnia codzien−
nego. Mamy nadzieję, że zespoły uczestniczące w kali−
skich warsztatach muzyki dawnej również w przyszłym
roku nas nie ominą.
14 lipca ks. Kazimierz Przybycień MS, który skoń−
czył drugą kadencję, piastując urząd proboszcza, zgod−
nie z tradycją księży saletynów odszedł z naszej parafii.
Po raz ostatni jako proboszcz celebrował w naszym ko−
ściele sumę o godz. 12.30, a po jej zakończeniu został
uroczyście pożegnany przez przedstawicieli Rady Para−
fialnej i władz miasta. Ks. Kazimierz Przybycień MS
decyzją księdza prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy
Matki Bożej z La Salette został powołany do posługi
duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
w Dębowcu. Wdzięczni za posługę w naszej parafii życzy−
my księdzu błogosławieństwa Bożego i opieki Pięknej
Pani z La Salette w jego pracy kapłańskiej w nowym
miejscu ewangelizowania.
21 lipca na Mszy św. o godz. 12.30 w uroczysty
sposób powitaliśmy nowego ks. proboszcza — ks. Waw−
rzyńca Skrabę MS, który decyzją księdza prowincjała
zgromadzenia księży misjonarzy saletynów objął posłu−
gę w Trzciance, stając się tym samym 16 gospoda−
rzem w powojennej historii naszej parafii pw. św. Jana
Chrzciciela. Nowemu przełożonemu naszych kapłanów
życzymy wielu łask Bożych i opieki Pięknej Pani z La
Salette w pracy duszpasterskiej w Trzciance.
27 lipca z okazji liturgicznego wspomnienia św.
Krzysztofa, które Kościół obchodzi 25 lipca, w kaplicy
pw. Matki Bożej Salentyńskiej w Straduniu odprawiono

Mszę św. w intencji kierowców i podróżujących, połą−
czoną z poświęceniem pojazdów. Po Mszy św. rada
sołecka zaprosiła wszystkich na tradycyjny festyn.
31 lipca po Mszy św. rozpoczynającej się o godz.
14.00 wyruszyła z naszej parafii 31 Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę. Grupa pątników z naszej parafii pielgrzy−
muje — w ramach liczącej ponad 400 osób Pieszej
Pielgrzymki Koszalińsko−Kołobrzeskiej — w Grupie VIII
(białej) łączącej pielgrzymów z dekanatów: Mirosła−
wiec, Trzcianka i Wałcz. Grupa liczy ok. 60 osób,
w tym 35 pielgrzymów z Trzcianki. Jej patronką jest
Matka Boża Saletyńska, przewodnikiem ks. Josef
Jaroš MS, rolę organizatora natomiast pełni ks. Piotr
Stangricki MS. Na Jasną Górę pątnicy dotarli 13 sierp−
nia. Polecajmy Panu wszystkich pielgrzymów, a zwłasz−
cza tych z naszej parafii, aby umocnili swoją wiarę
i promieniowali radością płynącą od Jezusa Chrystu−
sa i Jego Matki.
Okres wakacji to tradycyjnie czas zmian personal−
nych pośród duszpasterzy naszej parafii. W tym roku,
decyzją księdza prowincjała zgromadzenia księży misjo−
narzy saletynów, odchodzą od nas: ks. Grzegorz Szczy−
gieł MS — dotychczasowy wikariusz i katecheta, oraz
ks. Bartosz Seruga MS — dotychczasowy ekonom
i katecheta. Życzymy im błogosławieństwa Bożego
w posłudze na nowych placówkach.
Parafię opuszczają także dwie siostry zakonu Fran−
ciszkanki Rodziny Maryi — s. Monika Robak FRM peł−
niąca posługę zakrystianki, oraz s. Janina Ostrowska
FRM — rezydentka. Pamiętajmy o nich w naszych mo−
dlitwach.
5 sierpnia w wieku 82 lat zmarł brat Stanisław
Dominiczak MS. Uroczystości pogrzebowe rozpoczę−
ły się 8 sierpnia o godz. 10.00 wprowadzeniem trum−
ny do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance.
Po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00 ciało
brata Stanisława Dominiczaka MS spoczęło w gro−
bowcu księży saletynów na cmentarzu komunalnym
w Trzciance. Brat Stanisław Dominiczak MS pocho−
dził z Białej. Urodził się w 1931 r. Pierwszą profesję
zakonną złożył w 1960 r., a śluby wieczyste —
w 1965 r. w Dębowcu. W naszej parafii od 2003
roku pełnił posługę zakrystiana. Zachowamy go w na−
szej pamięci jako dobrego, pogodnego i niezwykle
skromnego człowieka. Wieczny odpoczynek racz Mu
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Piotr Syrotiak
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Po¿egnanie ks. proboszcza
Kazimierza Przybycienia MS

Nadnotecki Festiwal Muzyczny

Zespó³ Flauto Dolce
z Drezdenka

Powitanie ks. proboszcza
Wawrzyñca Skraby MS

Zespó³ Concentus
z Bydgoszczy

Wspólny wystêp

Wyjœcie pielgrzymki
Na trasie

Pielgrzymka w GnieŸnie

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Zespó³ Divertimento
z Kalisza Pomorskiego
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Muzyka
duszy
Z ks. Grzegorzem Szczyg³em MS
rozmawia Marzena Felsmann.
W Jezusie zachwyca mnie…
Jego pokora. Lubię mówić, że Bóg jest pokorny.
Mamy tyle fałszywych, skrzywionych poglądów na
ten temat, że odpowiedź na pytanie, czym ona dla
kogoś jest, sprawia zazwyczaj ogromne trudności.
Jezus to pokora. Nie mówię, że to jakaś najważ−
niejsza cecha, jak miłość, ale fascynuje mnie to,
jak Bóg nam służy, jak nas znosi, jaki jest cierpli−
wy, jak się nie zniechęca, nie obraża, jak odpusz−
cza przewinienia, pomimo wszystko błogosławi. To
jest niepojęte.
Miarą kapłańskiej dojrzałości jest według
mnie…
Nie jestem ekspertem od dojrzałości kapłań−
skiej. Znam wielu radykalnych księży, których życie
mnie zawstydza. Nie chcę tworzyć jakiegoś super−
bohatera z ich cech, bo ktoś taki już jest — Chry−
stus. Miary dojrzałości się zmieniają w ciągu życia.
Dla Jezusa mógłbym…
Nie robię takich deklaracji. A jak się okaże, że
to pustosłowie? Jezus wie, na co mnie stać. Tak
ufam. Poza tym, gdy kogoś powołuje, daje też spe−
cjalne łaski. Wtedy myśli się inaczej, czasami wręcz
niezrozumiale dla innych. Jednak najlepsze rzeczy
— te, które dzieją się wewnątrz mnie — nie są dla
wszystkich.
Moją pasją jest…
nowa — szeroko pojęta — ewangelizacja. Już
sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel
Ruchu Światło−Życie, z którego wyszedłem, mówił,

że zmienia się model współczesnej parafii. Ludzie
coraz mniej będą przybiegać do kościoła na od−
głos dzwonów, a coraz bardziej trzeba będzie wy−
chodzić do nich naprzeciw. Zmienia się więc także
charakter pracy księdza.
Największa bzdura o Bogu…
Jezus nazwał szatana ojcem kłamstwa. Dlate−
go też bzdur o Bogu jest mnóstwo. Dla mnie naj−
bardziej irytujące jest jednak to, że ludzie uważają−
cy się za wierzących w wielu wypadkach mają swoją
wiarę niepogłębioną. I wtedy są podatni na wsze−
lakie bzdury. Wówczas rodzą się jakieś irracjonal−
ne pretensje do Boga i Kościoła.
Skarbem, jaki ze sobą zabieram, jest…
trzyletnie doświadczenie duszpasterskie w die−
cezji koszalińsko−kołobrzeskiej. Doświadczenie tro−
chę innej mentalności, trochę innego stylu.
Trzcianeckie Msze Święte niedzielne o godzi−
nie 18 z dialogowaną homilią to…
dla jednych łaska, dla innych skandal. Jednym
i drugim niech Bóg błogosławi. Przynajmniej coś
się dzieje. Dialog to jeden i nie jedyny z pomysłów
— poszukiwań żywego uczestnictwa w Euchary−
stii. I chodzi też o to, żeby ludzie, którzy przychodzą
do kościoła, mogli powiedzieć: „moja” Msza,
„mój” Kościół, „moja” wiara, tu jestem u siebie.
Po sobie zostawiam tutaj…
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że coś zosta−
wiam, bo nie wiem, na ile trwałe będą owoce tych
moich trzech lat w Trzciance. Może się okazać, że
nic nie zostawiam.
Lubię ludzi, którzy…
Pokornych lubię. Tych, którzy znają swoją war−
tość, ale się z tym nie obnoszą. Nie narzucają in−
nym jedynie słusznej linii.
Chciałbym kiedyś usłyszeć…
Liquid Tension Experiment na żywo.
Największy błąd w relacji z Bogiem…
to myślenie, że się jest od Niego mądrzejszym.
Ale to bardziej podświadoma sfera. Nie ufamy
Bogu, bo wygrywają w nas odczucia, że nas może
oszukać. Wtedy traci się najwięcej. Dodam tylko,
że niczego nikomu nie imputuję. To moje osobi−
ste doświadczenie.
W nadchodzącym czasie mojej pracy duszpa−
sterskiej liczę na…
Miłosierdzie Boże. Duszpasterstwo akademic−
kie to nowe wyzwanie, ciekawe dla mnie.
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Kap³añskie
pocz¹tki
Z ks. Bartoszem Serug¹ MS rozmawia
Piotr Starosta.
Spędził Ksiądz trochę czasu w Trzciance. Jaki
był to pobyt? Jakie wspomnienia zabierze Ksiądz
ze sobą?
W parafii w Trzciance spędziłem trzy lata
i była to pierwsza wspólnota wiernych, w której
posługiwałem po święceniach kapłańskich.
W niej „uczyłem się” być księdzem. Teorię, którą
opanowałem podczas studiów w Krakowie, trze−
ba było przełożyć na praktykę. Różnie z tym by−
wało.
Wspomnienia… To były trzy lata, które szyb−
ko minęły. Pewnie będę pamiętał współpracę
z ks. Grzegorzem Szczygłem MS i Msze św.
z homiliami dialogowanymi. Ważnym doświad−
czeniem była katechizacja w Gimnazjum nr 2
oraz praca prefekta w Zespole Szkół Katolickich
w Trzciance. Przede wszystkim będę wspominał
spotkania z ludźmi, którzy chcieli od życia coś
więcej, nie tylko przeciętność.
Czy mógłby Ksiądz przypomnieć, jakimi gru−
pami i wspólnotami opiekował się w naszej
parafii?
W ciągu trzech lat moje obowiązki nieznacz−
nie się zmieniały. Opiekowałem się m.in. mini−
strantami (młodszymi i starszymi) i młodzieżą
oazową. Byłem duszpasterzem dzieci i odprawia−
łem niedzielne Msze o rozpoczynające się o godz.
11.00. Odprawiałem także Eucharystie „młodzie−
żowe”. Byłem prefektem szkoły katolickiej, ka−
techetą w Gimnazjum nr 2 i redaktorem gazety
parafialnej. Ponadto proboszcz ks. Kazimierz Przy−
bycień MS ustanowił mnie ekonomem naszej
trzcianeckiej wspólnoty saletynów.
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W dalszą drogę zabieram ze sobą duży bagaż
doświadczeń i porażek. Grupy i wspólnoty na−
uczyły mnie pokory wobec Pana Boga i tego, że
nie wszystko zależy ode mnie. To Jezus wyzna−
cza czas i miejsce, to On wszystko reżyseruje.
Pozostaje mi Go słuchać, a wiem, że warto.
Wspomniał Ksiądz o naszej parafialnej gaze−
cie „Światło z La Salette”. Czy było to nowe
doświadczenie w posłudze kapłańskiej?
W seminarium pomagałem w redakcji pisma
wewnętrznego naszej prowincji i w pracy przy
serwisie internetowym. Media są szerokim po−
lem, na którym możemy mówić o wierze, o spo−
tkaniu z Panem Bogiem i Jego działaniu w na−
szej codzienności. Jest to pole szerokie, ale trze−
ba mieć dobry pomysł na dotarcie do tych, któ−
rzy naprawdę potrzebują spotkania z żywym
Bogiem.
Wiele osób będzie wspominać Msze z dialo−
gowanymi kazaniami, podczas których z ks.
Grzegorzem Szczygłem MS przybliżaliście nam
słowo Boże.
To była bardzo ciekawa inicjatywa, która, mam
nadzieję, będzie kontynuowana przez ks. Damia−
na Kramarza MS i ks. Szymona Datę MS. Te
wyjątkowe Eucharystie rozpoczął ks. Marcin Si−
tek MS z ks. Grzegorzem Szczygłem MS. Dialo−
gowana forma homilii wymagała od nas więk−
szego skupienia i przygotowania. Zdarzało się,
że już w piątek siadaliśmy do pracy, a efekty
pojawiały się dopiero w niedzielę. Najpierw sami
dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami odnośnie
do treści Ewangelii, a później próbowaliśmy prze−
kazać to innym.
Różne były głosy na temat tego rodzaju ka−
zań. Te opinie pozwalały nam cały czas się roz−
wijać i szukać jeszcze lepszej formy przekazu.
Gdzie teraz przełożeni kierują Księdza do pracy?
Do naszej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej
w Warszawie. Wierzę mocno, że Pan Bóg przygo−
tował tam dla mnie odpowiednie miejsce.
W wolnych chwilach zapraszam na moją stro−
nę internetową www.bseruga.saletyni.pl. Tam
z czasem będą pojawiały się aktualności z no−
wego miejsca.

Światło z La Salette

Biblioteka Parafialna od prawie 20 lat organizu−
je doroczne wyjazdy w różne ciekawe strony kraju
i świata. Zaczęliśmy od zwiedzania Polski, którą
własnymi samochodami objechaliśmy wzdłuż
i wszerz. Od 2001 r. wyjazdem na Białoruś, do
Rosji i na Litwę rozpoczęliśmy dłuższe eskapady
zagraniczne. Zwiedziliśmy dotychczas prawie 30
państw europejskich, od Helsinek po Ateny i od
Krymu po Paryż. Do każdego kolejnego wyjazdu
czynimy staranne przygotowania, aby niczego waż−
nego z obranej trasy nie uronić. Sami ustalamy
program, wybieramy drogi i zwiedzane obiekty, or−

Na wyspie Olchon na Bajkale

Fot.: Jadwiga Witkowska
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Poci¹giem transsyberyjskim w g³êbok¹ Azjê

Przekazywanie komputera w oœrodku Don Bosko
w U³an Bator

Fot.: brat Andrew

ganizujemy noclegi i żywność. Śpimy w łóżkach,
na materacach, na podłogach, w śpiworach i na
karimatach, na greckich skałach i w kukurydzy w
Czarnogórze. Jeździmy w grupach liczących od czte−
rech do 18 osób.
W bieżącym roku zrealizowaliśmy planowany od
dłuższego czasu wyjazd koleją transsyberyjską w
głęboką Azję. Grupą czteroosobową własnym sa−
mochodem dojechaliśmy do Augustowa, gdzie prze−
siedliśmy się do autobusu liniowego jadącego do
Moskwy przez Rygę. Zajęło nam to 24 godziny. Po
dwóch dniach zwiedzania stolicy Rosji i okolic ko−
leją transsyberyjską w ciągu dwóch i pół doby do−
jechaliśmy do Nowosybirska. Po całodziennym
zwiedzaniu miasta znów podróżowaliśmy koleją
transsyberyjską i po dwóch nocach spędzonych
w trasie osiągnęliśmy Irkuck. Po poznaniu tego
miejsca na kolejne trzy noce przenieśliśmy się do
Domu Rekolekcyjnego Jana Pawła II w Listwiance
nad brzegiem Bajkału — głównego celu naszej eks−

pedycji. Tu kąpaliśmy się w największym zbiorniku
wody słodkiej na świecie. Zawiera on jedną trzecią
wszystkich światowych zasobów wody słodkiej.
Mieliśmy okazję zapoznać się z unikalną florą i fauną
„syberyjskiego morza”, ale też z niezmierzoną prze−
strzenią mijanych stepów, często zabagnionych i z
rzadka porośniętych wszechobecną w tych rejonach
brzozą. Jedna całodniowa wyprawa na największą
wyspę Olchon pozwoliła nam poznać wioski bu−
riackie i szamańskie zwyczaje miejscowych ludów.
Spotkaliśmy się z serdecznym przyjęciem przez pol−
skiego ks. Włodzimierza Sieka SVD — proboszcza
parafii Niepokalanego Serca Matki Bożej w Irkuc−
ku. Umożliwił on nam dalsze zakwaterowanie nad
samym brzegiem Bajkału. Jeszcze w Irkucku mieli−
śmy okazję porozmawiać z pracującymi tutaj polski−
mi siostrami zgromadzenia Franciszkanek Rodziny
Maryi. Kiedyś przejazdem były one w Trzciance.
Kolejny odcinek kolei transsyberyjskiej wiódł
wokół południowych wybrzeży Bajkału do Ułan Ude
— miasta znajdującego się jeszcze w Rosji, gdzie
w nowo wybudowanym kościele przyjął nas ser−
decznie polski proboszcz ks. Adam Romaniuk.
W zakwaterowaniu nas w salce zlokalizowanej
w wieży kościelnej pomagała polska siostra za−
konna o imieniu Tatiana. W pobliżu katolickiego
kościoła stał drugi pokaźny budynek z krzyżem —
świątynia zielonoświątkowców, a z drugiej strony
lekko w oddali — pokaźnych rozmiarów buddyj−
ska pagoda. Zwiedziliśmy Ułan Ude ze słynną rzeźbą
największej na świecie głowy Włodzimierza Leni−
na. Takie i inne pamiątki po upadłym, wielce zbrod−
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niczym systemie towarzyszyły nam podczas prze−
mierzania całej Rosji i Mongolii.
Ostatni etap naszej drogi pokonaliśmy auto−
busem z Ułan Ude przez granicę do stolicy Mon−
golii Ułan Bator. Tu naszą bazą był ośrodek Don
Bosco zlokalizowany przy katolickiej katedrze z bi−
skupem Wietnamczykiem na czele. Rektorem
ośrodka zajmującego się wychowywaniem dzieci
bezdomnych lub pochodzących z rodzin niszczo−
nych przez alkohol, narkotyki i przemoc był ksiądz
salezjanin z Filipin. Z tego międzynarodowego
składu polski kapłan i brat ze zgromadzenia sale−
zjanów przebywali aktualnie na urlopie w Polsce.
Bezpośrednio zaopiekował się nami brat Andrzej
— Wietnamczyk, pracujący w tym ośrodku od sied−
miu lat. Dwudniowe zwiedzanie Ułan Bator oraz
jednodniowa eskapada do parku narodowego
pozostawiła w nas niezatarte wrażenia płynące
z tego egzotycznego kraju. Z niespełna trzymilio−
nowej ludności połowa z nich mieszka w stolicy,
co powoduje potężne problemy społeczne, wyso−
kie bezrobocie, bezdomność — mimo dużej skali
budownictwa i ogromnej ilości pustostanów.
Oprócz ładnego centrum wszechobecny był kurz
i brud oraz chodniki z często odkrytymi otworami
kanałów. Na ulicach i potężnym targowisku, na
którym każdy chciał coś sprzedać, wielu ludzi no−
siło maski na nosie i ustach, aby uchronić się od
nadmiernego zapylenia. Ruch uliczny przypominał
Tiranę, gdzie wszyscy nagminnie używają klakso−
nów i wymuszają — przy całej swojej ostrożności
— pierwszeństwo na rondach i przy zmianie pa−
sów drogi. W Mongolii i na całej Syberii duży od−
setek samochodów posiada kierownicę po pra−
wej stronie, co jest efektem nagminnie sprowa−
dzanych samochodów z Japonii.

Fot.: mongolski przewodnik

W mongolskich jurtach

U przyjació³ ¯akowych w Moskwie

W Mongolii zdecydowanie przeważa religia bud−
dyjska, a w jej świątyniach można było wysłuchać
monotonnych śpiewów mnichów tego wyznania.
Jedyna w Mongolii świątynia, którą komunizm dla
celów propagandowych zachował, to Gandan —
rozbudowany klasztor, gdzie liczni wyznawcy obra−
cają modlitewnymi młynkami. Ziemia mongolska
stanowi trudny teren misyjny, gdzie buddyzm nie
został wyparty przez tamtejsze władze przynależne
do drugiego wielkiego państwa komunistycznego,
które nie tylko zmieniło swój alfabet na cyrylicę,
ale wymordowało lub uwięziło wszystkich mnichów,
a świątynie zburzyło.
Przelot samolotem udającym się z Ułan Bator
do Berlina z przesiadką w Moskwie i dalsza pod−
róż samochodem do Trzcianki zakończyły tę egzo−
tyczną 17−dniową wyprawę.
Wszędzie, zwłaszcza na Syberii, trafialiśmy na
ślady Polaków — ludzi, którzy w swoich korzeniach
dopatrują się polskich przodków. Ta kraina geogra−
ficzna północnej Azji wchłonęła tysiące polskich ze−
słańców carskiej i sowieckiej władzy. To z tych śro−
dowisk wywodzą się osoby, które przyczyniły się do
badań Bajkału, syberyjskich gór, flory i fauny. Bene−
dykt Dybowski, Jan Czerski, Wacław Sieroszewski
to najsłynniejsi zesłani Polacy, którzy położyli pod−
waliny pod nauki zajmujące się tymi terenami.
Polskim placówkom należy się pomoc w krze−
wieniu i podtrzymywaniu naszej wiary i tradycji. Dźwi−
galiśmy na plecach dwa nowe komputery, które
przekazaliśmy w darze polskiej placówce w Irkuc−
ku oraz przedstawicielom ośrodka Don Bosco
w Ułan Bator. Widzieliśmy ich radość i otrzymali−
śmy pisemne podziękowania w języku polskim, ro−
syjskim, angielskim i mongolskim dla wszystkich,
którzy przyczynili się do tego dzieła.
Edwin Klessa

Fot.: Sasza

wrzesień, październik 2013
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W drodze do Mikstatu

Z siostr¹ Monik¹ Robak FRM
rozmawia Aleksandra Mleczek.
Czy decyzja przełożonych o przeniesieniu sio−
stry do innej parafii była dla siostry zaskocze−
niem czy raczej siostra się tego spodziewała?
Decyzja o moim przeniesieniu nie była dla
mnie zaskoczeniem. Nie spodziewałam się jed−
nak, że sprawi mi ona tyle radości. Kiedy do−
wiedziałam się, że idę do Mikstatu — miasta
znajdującego się w województwie wielkopol−
skim, w powiecie ostrzeszowskim, to pierwsze
słowa, jakie wtedy przychodziły mi do głowy,
brzmiały tak: „Wracam do domu...”, ponieważ
żyłam i pracowałam już w tej miejscowości
i bardzo chciałam tam kiedyś wrócić. W Mik−
stacie moja posługa będzie polegała na zajmo−
waniu się dziećmi w świetlicy środowiskowej,
dbaniem o wystrój i czystość kościoła Świętej
Trójcy i Sanktuarium Świętego Rocha oraz
o biuro parafialne.
Jakie wydarzenie z pobytu w Trzciance zapa−
dło siostrze głęboko w sercu lub pamięci?
W Trzciance spotkało mnie wiele dobra i życz−
liwości, za które jestem wdzięczna Bogu i lu−
dziom. Jeżeli jednak miałabym mówić o jakimś
szczególnym doświadczeniu, to na pewno było
to moje spotkanie ze wspólnotą młodzieżową,
życie i posługa dla nich. Wszystkie razem spę−
dzone chwile, wszystkie modlitwy i rozmowy były
dla mnie ogromnym wsparciem. Pragnę powie−
dzieć „dziękuję” mojej oazie i zapewnić ich o mo−
dlitwie i pamięci.

Światło z La Salette

Które zdanie z Pisma Świętego przemawia
do siostry najbardziej i dlaczego?
Słowo Boże jest żywe, dlatego też jeśli cho−
dzi o wskazanie jakiegoś konkretnego cytatu
szczególnie ważnego dla mnie, to muszę zazna−
czyć, że wybór odpowiednich słów z Pisma Świę−
tego zależy od sytuacji, w jakiej się w danym
momencie znajduję. Na mój obrazek upamięt−
niający śluby zakonne, które odbyły się w dniu
27 czerwca 2007 r. w Częstochowie, wybrałam
taki cytat: „Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł
On dobrze czyniąc (...)” — Dz 10, 38. Ten frag−
ment Słowa Bożego jest dla mnie bardzo waż−
ny, ponieważ moim pragnieniem jest czynić
dobro, tak jak Jezus.
Co według siostry oznacza powołanie do życia
zakonnego?
Odpowiedź na to pytanie wiąże się bardzo
mocno z tym, co powiedziałam wyżej. Jeszcze
zanim zdecydowałam się na taką formę życia,
jakim jest życie konsekrowane, usłyszałam
słowa polskiego perkusisty, Jana Budziasz−
ka. Ten członek zespołu Skaldowie mówił, że
„do Nieba idzie się nie dlatego, że się nosiło
habit albo pisało mądre książki o Panu Bogu,
ale dlatego, że się było dobrym jak chleb.”.
To zdanie było dla mnie inspiracją do tego,
aby głębiej zastanowić się nad tym, co chcę
robić w życiu. Pomyślałam wtedy, że można
nosić habit i być dobrym jak chleb. I oto je−
stem 14 lat w klasztorze i staram się łączyć
jedno z drugim.
Życie zakonne jest odpowiedzią na Miłość
miłością, do której powołuje i uzdalnia Bóg,
jest czynieniem dobra wraz z Jezusem i w Jego
imię.
W tym miejscu bardzo proszę wszystkich
o modlitwę za mnie, aby moje życie było au−
tentycznym świadectwem miłości Boga, bo „do
Nieba idzie się nie dlatego, że się nosiło ha−
bit...”.
W imieniu redakcji oraz Parafian życzymy sio−
strze błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Saletyńskiej w nowym miejscu pracy za−
konnej.

wrzesień, październik 2013

11

W Roku Wiary dzięki saletyńskiemu biurowi pod−
róży mogłam wraz z mężem udać się szlakiem po
sanktuariach maryjnych — Altötting w Niemczech,
Ainsiedeln w Szwajcarii, La Salette i Lourdes we
Francji. Wyjazd trwał 12 dni.
Pielgrzymowanie z ludźmi z różnych regionów Pol−
ski rozpoczęło się 2 lipca w Krakowie. Miejscem
docelowym było La Salette. Zwiedziliśmy wiele pięk−
nych miast w Europie. Najpierw dotarliśmy do Marktl,
zobaczyliśmy tam dom rodzinny i kościół, w którym
został ochrzczony papież Benedykt XVI . Następnie
trafiliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
w Bawarii. Potem byliśmy w Einsiedeln z Sanktu−
arium Czarnej Madonny. Odwiedzając po drodze
Berno i Genewę, zjawiliśmy się w La Salette.
Przywitali nas saletyńscy kapelani pielgrzymek
polskich. Uczestniczyliśmy w 3−dniowych rekolek−
cjach, umacniając się słowem Bożym. Bycie u stóp
Pięknej Pani było czasem cudownej ciszy, odpo−
czynku, wytchnienia i radości. Każdy dzień pozwa−
lał mi coraz głębiej wejść do wnętrza mojego serca
i otwierać się przed Stwórcą. W miejscu objawie−
nia Płaczącej Pani były katechezy, medytacja Sło−
wa Bożego, Eucharystia, wieczorna procesja z lam−
pionami, wspólna modlitwa , droga krzyżowa, czu−
wanie maryjne i kontemplacja podczas wyjścia
wysoko w góry.
Poruszające było wyznanie wiary w miejscu ob−
jawienia Maryi i odnowienie chrztu świętego. Urze−
kły mnie wspaniałe widoki, a zwłaszcza piękny nie−
dzielny poranek, kiedy to chmury znajdowały się
poniżej nas, a my byliśmy otoczeni słońcem. Do−
świadczyłam prawdziwej obecności Chrystusa.
Katechezy były dla mnie zachętą do autentycznego
i nowego nawrócenia się do Pana, Jedynego Zba−
wiciela Świata. Ponownie odkryłam w sobie radość
życia i odnalazłam zapał potrzebny na co dzień.

Kolejnym celem pielgrzymki było Sanktuarium
Maryjne w Lourdes — miejsce objawienia Najświęt−
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Po drodze
zwiedziliśmy wspaniale ufortyfikowane miasto Car−
cassonne i Awinion, dawną siedzibę papieży i anty−
papieży, i most Pont Saint−Bénézet. W Lourdes
ogromne wrażenie na mnie zrobiła grota, mogłam
namacalnie wejść w historię objawień Maryi, wciąż
mówiącej do nas. Wydarzeniem niesamowicie
mocnym była również wieczorna procesja z lampio−
nami ludzi różnych ras i narodowości uwielbiają−
cych Boga. Zaskoczyła mnie ogromna ilość cho−
rych, ludzi na wózkach i wolontariuszy. Jest to znak
ogromnej miłości i zaufania Chrystusowi.
Wracając do Polski, zajechaliśmy do Monako,
przebywaliśmy na pięknym Lazurowym Wybrzeżu.
Przepych tego państewka wzbudziły we mnie re−
fleksję, że nie warto skupiać się nad rzeczami chwi−
lowymi, ale lepiej jest oprzeć życie na Chrystusie.
Pielgrzymka zakończyła się 13 lipca w Krakowie.
Tę formę wypoczynku polecam wszystkim, którzy
jeszcze nie korzystali z wyjazdów pielgrzymkowych.
Przez te dni pielgrzymowania mogłam odciąć się
od mojej codzienności, zabiegania o różne rzeczy
i troski, ponieważ nie musiałam się martwić o nic,
o wszystko zatroszczył się Bóg. Wyjazd wydarzył się
dzięki wspaniałemu zaangażowaniu ks. dyrektora
biura pielgrzymkowego Lesława Pańczaka MS, pi−
lota wycieczki i kierowców.
Dzięki Bogu mogliśmy spędzić owocny czas. Dla
mnie nie ma większego znaczenia szlak czy spo−
sób pielgrzymowania, liczy się bardziej podróż
z Chrystusem dającym na nowo odkrywać tajemni−
cę naszego życia.
Bo¿ena Wargin

Fot.: archiwum rodzinne

Pielgrzymka w Roku Wiary

Światło z La Salette

XXXI Piesza Pielgrzymka
na Jasn¹ Górê
Po raz kolejny wyruszyliśmy pieszo na Jasną
Górę, aby pokłonić się Pięknej Pani, zanieść tro−
ski, zmartwienia, prośby i podziękowania. Prze−
wodnikiem naszej grupy ósmej był ks. Piotr Stan−
gricki MS, który z ogromną energią, pogodą du−
cha, poczuciem humoru, a przede wszystkim przy−
kładną wiarą pomimo wielu trudności dodawał
każdemu pielgrzymowi nadziei na kolejny dzień
z Chrystusem, który da siłę, by przezwyciężyć sła−
bości. Dzięki niezwykłej barwie głosu i zamiłowa−
niu do mówienia, a przede wszystkim śpiewania
zyskał miano najbardziej rozśpiewanego przewod−
nika grupy białej. Ks. Piotrowi Stangrickiemu MS
w posłudze pomagał ks. Josef Jaroš MS, chętnie
rozmawiający z pielgrzymami, służący pomocą,
budujący dobrą atmosferę poczuciem humoru.
Dzięki jego czeskiemu pochodzeniu każdy miał
okazję poznać ten język i nauczyć się kilku zwro−
tów. Podczas pielgrzymowania towarzyszyli nam
również utalentowany muzycznie kleryk Marek
Koziełło i kleryk Iwan Strogusz, dzięki któremu
poznawaliśmy język ukraiński i piosenki. Przez
krótki czas towarzyszył nam również radosny kle−
ryk Michał Wiśniewski, a od piątego dnia wędro−
wał z nami postulant saletynów Wojciech Wicher.
Hasło tegorocznej pielgrzymki to „Uwierz Je−
zusowi”. Wprowadziło ono każdego pielgrzyma
w głęboką refleksję dotyczącej rozróżniania wia−
ry w Boga i wiarę Bogu. Każdy mógł zastanowić
się nas sensem swojej wiary i ją sprecyzować.
Wiara Bogu jest trudniejsza, związana z zawie−
rzeniem, zaufaniem i miłością.

Pieszą pielgrzymkę można określić rekolekcja−
mi w drodze, podczas których jest możliwość po−
znania wielu ludzi i siebie. To czas, kiedy nabiera−
my wprawy w panowaniu nad swoimi emocjami,
w byciu posłusznym i przyjmowaniu tego, co ofia−
rują nam spotkani na trasie ludzie. Uczymy się
dostrzegać Boga w każdym człowieku i dzięko−
wać za wszystko, nawet kiedy nie jesteśmy z cze−
goś zadowoleni. Wspólnota, która tworzy się pod−
czas pielgrzymowania, doświadcza wielu łask,
wszyscy są jak jedna rodzina, zostają zatarte róż−
nice wiekowe. Wieczorne apele jasnogórskie i ad−
oracje Najświętszego Sakramentu dodawały każ−
demu siły. Jezus pokazywał, że jest wśród nas,
kiedy się modlimy. Podczas jednego z wieczor−
nych spotkań w kościele w kulminacyjnym mo−
mencie adoracji spadł deszcz i wiał mocny wiatr,
więc każdy mógł namacalnie doświadczyć, że Bóg
jest wśród nas i uświęca pielgrzymów.
Po dotarciu na Jasną Górę wielu nie mogło
uwierzyć, że to już koniec wędrowania i na na−
stępną pielgrzymkę trzeba będzie poczekać rok.
Ale prawdziwe pielgrzymowanie zaczyna się do−
piero po powrocie do domu, do codziennych za−
jęć. Trud ujawnia się, kiedy okazuje się, że nie
tak łatwo jest być życzliwym i dobrym wśród lu−
dzi, którzy nie odwdzięczają się tym samym. Na
pielgrzymce jest łatwiej, bo każdy postępuje tak
samo, jednak dzięki temu doświadczeniu może−
my zmieniać życie, zaczynając od siebie. Ktoś,
kto jeszcze nigdy nie był na takich rekolekcjach,
powinien koniecznie wyruszyć w drogę, by do−
świadczyć wielu łask i zacząć od nowa każdego
dnia szukać Jezusa.
Marta Sienkiewicz

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Rowerem na Jasn¹ Górê

Następnego dnia po Eucharystii odprawionej
przez ks. bpa Krzysztofa Zadarko w Skrzatuszu
260 pielgrzymów rowerowych udało się w drogę
na Jasną Górę.
Trasa licząca 511 km wiodła przez następu−
jące miejsca etapowe — Wągrowiec, Mielżyn,
Licheń, Goszczanów i Działoszyn. Etapy liczyły od
40 do 100 km dziennie. Przebywaliśmy na Po−
lach Lednickich — w miejscu Chrztu Polski, oraz
w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu Starym. Pogoda na trasie zmieniała

się: doświadczaliśmy od upałów przez pierwsze
dwa dni, przez pochmurne niebo, po dwa ostat−
nie dni deszczu.
W każdym dniu pielgrzymki były Eucharystia,
koronka do Miłosierdzia Bożego oraz na zakoń−
czenie dnia modlitewno−refleksyjny apel. Piel−
grzymce towarzyszyło ośmiu księży oprócz głów−
nego organizatora ks. Tomasza Rody ze Słup−
ska. Była okazja do spowiedzi i ciekawych roz−
mów na postojach i noclegach.
13 lipca pielgrzymi dotarli na Jasną Górę —
przywieźli swoje intencje i złożyli je u stóp Maryi.
Później rowerzyści umocnieni po modlitwach wró−
cili do domów.
Zapraszamy wszystkich do poznania więcej in−
formacji ze wszystkich pielgrzymek rowerowych
przez skorzystanie z serwisu internetowego
www.rowerowa.info.
Tomasz Tomczak

Fot.: Katarzyna Tomczak

IV Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa na Jasną
Górę rozpoczęła się 7 lipca 2013 r. od błogosła−
wieństwa pątników udzielonego przez ks. pro−
boszcza Kazimierza Przybycienia MS. Zgromadzi−
ło się 13 uczestników z Trzcianki. Następnie
wyruszyli oni na pierwszy nocleg do Chwiramu,
gdzie spotkali się z resztą pielgrzymów z diecezji
koszalińsko−kołobrzeskiej, jak i całej Polski.
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Światło z La Salette

Gdy czytamy to
wspomnienie
o wakacjach,
w³aœnie zaczyna
siê rok szkolny.
Chciejmy jednak
wróciæ do tego,
co by³o tak d³ugo
wyczekiwane,
zas³u¿one,
omodlone —
do wakacji!!!
W dniach 12–21lipca
2013 r. spora grupa
dzieci z Trzcianki i oko−
lic, w liczbie 39 osób,
wyruszyła pociągiem na
wypoczynek letni do Ma−
rianówki koło Bystrzycy
Kłodzkiej. Zwartą i go−
tową drużyną młodych
ludzi opiekowała się s.
Beata Czop FRM. Piękny ośrodek Sorrento, w któ−
rym byliśmy zakwaterowani, zaspakajał nasze
wszelkie potrzeby związane z wypoczynkiem,
łącznie z drobnymi spożywczymi zakupami. Do
najbliższego sklepu mieliśmy 3,5 km. Może się
wydawać, że była to ciekawa propozycja handlo−
wa, ale… nie skorzystaliśmy!
Wypoczywaliśmy w przepięknej Kotlinie Kłodz−
kiej, która była bogata w atrakcje turystyczne.
Niemal każdego dnia były wycieczki piesze lub
autokarowe, kiedy to mogliśmy poczuć w nogach
ciężar wysokości i podziwiać piękno gór! Jedna
z pierwszych wypraw odbyła się czerwonym szla−
kiem, była to 45−minutowa wspinaczka, licząc
drogę od naszego ośrodka. Na końcu tej wypra−
wy w niedzielne przedpołudnie naszym oczom
ukazało się Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej.
Mogliśmy się zachwycać pięknem tamtejszych
terenów oraz tym… jak prostą mamy drogę do
naszego kościoła!
Z niewielką pomocą wyciągu krzesełkowe−
go weszliśmy na Czarną Górę znajdującą się

1205 m n.p.m.! Nie−
którym strach patrzał
w oczy i jednocześnie
rosła wiara, ale czego
się nie robi, by zdobyć
kolejną potężną górę
w swoim życiu! Ponad−
to podziwialiśmy Ja−
skinię Niedźwiedzią
i kopalnię uranu Kopa−
liny w Kletnie. Następ−
nie spacerowaliśmy po
labiryncie w Błędnych
Skałach w paśmie Gór
Stołowych. Zwiedzali−
śmy także Polanicę−
Zdrój, gdzie była degu−
stacja wody źródlisko−
wej w zabytkowej pijal−
ni wód. Jednak napój
ten okazał się dla nas
„zbyt zdrowy” i nie bar−
dzo nam smakował.
W dalszej kolejności
zobaczyliśmy Twierdzę
Kłodzko, z podziemny−
mi labiryntami i potęgą murów obronnych, bę−
dącą jednym z ciekawszych miejsc historycz−
nych tamtego regionu. Jest to zachowany sys−
tem obronny z okresu XVII i XVIII w. Podziwiali−
śmy również zaporę przeciwpowodziową w Mię−
dzygórzu oraz wodospad Wilczki na stoku Iglicz−
nej.
Wielu z nas miało okazję pod okiem instruk−
tora przejechać się na koniu! W piękne słonecz−
ne dni korzystaliśmy z basenu oraz placu zabaw,
zlokalizowanych przy zamieszkiwanym przez nas
ośrodku wypoczynkowym. Wolnego czasu niemal
nie było, stąd każdą najdrobniejszą chwilę prze−
znaczaliśmy na rozgrywki sportowe lub zabawy
na dyskotece. Pogodę mieliśmy piękną. Jeśli
chodzi o nasze wzajemne relacje, dobrze nam
było ze sobą i bezpiecznie. Pamiętając o dobru,
którego doświadczyliśmy w czasie wycieczki,
składamy Bogu wielkie dzięki.
Zachwycając się letnią ekspedycją, tradycyjnie
już myślimy o kolejnym wyjeździe na ferie.
s. Beata Czop FRM

Fot.: s. Beata Czop FRM

Piêkno polskich gór
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Oazowe prze¿ycia duchowe

W dniach od 8 do 24 sierpnia br. odbyły się
rekolekcje wakacyjne w Dobrzycy w ramach pierw−
szego stopnia oazy Nowego Życia. Odbywają się
one co roku i są organizowane przez misjonarzy
saletynów. Polegają one na szukaniu w swoim
życiu działań Jezusa Chrystusa oraz nauce czer−
pania mądrości płynących z Biblii. Rekolekcje te
są podobne do kolonii wakacyjnych. Uczestnicy
są podzieleni na grupy liczące od sześciu do 10
osób. Grupami opiekują się osoby pełnoletnie,
będące po odpowiednich kursach animacyjnych.
One już przeżyły te rekolekcje jako uczestnicy,
teraz pomagają we wszystkich kłopotach nie tyl−
ko swoim podopiecznym, ale też innym. Dni są
planowane tak, aby uczestnicy spędzali czas
z pożytkiem. Każdego dnia jest pora zarówno na
modlitwę, zabawę, jak i na odpoczynek. Chociaż
rekolekcje są co roku, zawsze się czymś różnią.
Powodem tego jest to, że uczestnicy pochodzą
z różnych stron Polski, przyjeżdżają z Krakowa,
Trzcianki, Olsztyna i Mrągowa. Jeśli chce się prze−
żyć niezapomnianą przygodę wakacyjną, warto
wybrać się na te rekolekcje i zobaczyć, jak moż−
na się zmienić.
Oazowicz Daniel
W dniach od 8 do 24 lipca br. w okolicach
Poznania odbyły się rekolekcje oazowe drugiego
stopnia zorganizowane przez księży misjonarzy sa−
letynów. W spotkaniach uczestniczyła młodzież
z różnych zakątków Polski, m.in. z Rzeszowa, Olsz−
tyna, Mrągowa, Trzcianki. Głównym organizato−
rem rekolekcji był ks. Bartosz Seruga MS, które−
go dzielnie wspierał ks. Damian Kramarz MS.

Rekolekcje oazowe drugiego stopnia oparte były
na znajomości Księgi Wyjścia Starego Testamen−
tu. Oazowicze w trakcie rekolekcji poświęcali dużo
czasu na uświadamianie sobie tego, co ich znie−
wala i odciąga od miłości Chrystusowej. Jako jed−
na z uczestników rekolekcji jestem zdania, że czas
przeżyć rekolekcyjnych był bardzo dobry i ważny
w życiu młodego chrześcijanina.
Oazowiczka
Oaza trzeciego stopnia odbyła się w dniach
od 3 do 19 sierpnia w Krakowie. Udział w reko−
lekcjach wzięło 26 uczestników w wieku 18–20
lat. Zjechaliśmy się tu z całej Polski: Rzeszowa,
Olsztyna, Trzcianki, Dębowca, Łodzi i okolic Kra−
kowa, ale nie tylko. Są również z nami oazowi−
cze z Chin. Formacja ruchu Światło−Życie składa
się z rekolekcji pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia. Specyfiką trzeciego stopnia jest odkry−
wanie powołania i swojego miejsca w Kościele.
W ramach programu rekolekcji odwiedzamy co−
dziennie kościół stacyjny, w którym przeżywamy
tajemnicę danego dnia. Zapoznajemy się z hi−
storią świątyni i jej patrona. Mieliśmy okazję
modlić się w opactwie benedyktynów w Tyńcu,
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, koście−
le Mariackim, Arce Pana i w wielu innych. Reko−
lekcje te były wartościowe dla wszystkich uczest−
ników, również dla mnie. Pomogły mi zrozumieć,
jak ważna jest rola Kościoła dla mojej wiary. Prze−
konałam się, że każdy uczestnik wspólnoty od−
grywa istotną rolę w jej kształtowaniu.
Kinga Streich
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Co to jest piêkno?
sobotę 19 września 1846 r.
jedenastoletniemu Maksyminowi Gi−
raud i piętnastoletniej Melanii Calvat
na pastwisku, kiedy każde z nich pa−
sło swoje stadko krów na La Sallet−
te, objawiła im się Matka Boża. Naj−
pierw dzieci na zboczu góry zobaczyły
jakby słońce, a gdy blask ustąpił,
odsłonił Kobietę. Ubrana była podob−
nie jak ówcześnie panie w tamtej
okolicy. Płakała, poprosiła, by pode−
szły, bo chciała porozmawiać. Wywią−
zała się rozmowa, dzieci nazwały Ją
Piękną Panią, bo Jej nie rozpoznały.
Melanio i Maksyminie, dlaczego mó−
wiliście „Piękna Pani”?
Piękna, bo poprzez subtelne łzy,
rozmawiając, patrzyła na nas z czu−
łością, była dobra. Naturalna, swo−
bodna i prawdziwa. Ta Pani na pew−
no widziała Boga, bo Bożą urokliwo−
ścią jest przeniknięta. Tu na ziemi
też zachwycamy się pięknem, ale

W

Z A P O W I E D Z I
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ono nie jest pełnią. Jest w nim jakiś
niedosyt, który sam się narzuca
i skłania nas do szukania tej cza−
rowności gdzie indziej. Dlatego zmie−
niają się mody i kanony. Pięknej Pani,
która jest śliczna Bogiem, nie braku−
je nic z cudowności, której ktoś chciał−
by szukać po całej ziemi. Ona ogląda
Jego istotę, Jej wola jest w zgodzie
z Bogiem, zwraca się ku wszystkie−
mu zgodnie z Jego pragnieniem.
Przeznaczeniem człowieka jest
przebywanie z Bogiem, adorowanie
Go poprzez wypełnianie przykazań
i zgadzanie się z Jego wolą. Wówczas
człowiek jest estetyczny, przebóstwio−
ny, a jego wykwintność dopełni się
w niebie. Jesteśmy urodziwi, gdy na−
pełniamy się Bogiem. Będziemy tak
piękni jak Maryja z La Sallette, a na−
sza dusza będzie Jego Prawdą, Do−
brem i Pięknem utwierdzona.
El¿bieta Panert-Mumot
W Y D A R Z E Ń

uroczystości odpustowe w Dębowcu — 12–15 września,
25−lecie koronacji figury Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, pielgrzymka piesza, spotkanie młodych
w Skrzatuszu — 14 września,
odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela — 19 września,
III Tydzień Wychowania pod hasłem „Wychowujmy do wartości. Aby życie budowali na Skale” — 15–21
września,
święto patronalne Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance, jubileusz 10−lecia szkoły — 5 października.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.parafia.trzcianka.com.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: 8.00−14.00
Skład redakcji gazety parafialnej:
Joanna Borkowska−Kochner, Krzysztof Felsmann, Marzena Fels−
mann, Anna Jóźwik, Aleksandra Juckiewicz, Edwin Klessa,
Aleksandra Mleczek, Elżbieta Panert−Mumot, ks. Bartosz Seru−
ga MS, ks. Piotr Stangricki MS, Piotr Starosta, Piotr Syrotiak,
fot. ks. Zbigniew Wel−ter MS, Jadwiga Witkowska

