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Światło z La Salette

Wêdrowanie do Czêstochowskiej Pani

„Czarna Madonno, z Tobą idziemy,
Na Jasną Górę pielgrzymujemy, bo Ty tam czekasz nas.
Uświęcaj młodzież, utwierdź rodziny
Weź w swą opiekę polskie dzieciny (…)”
Dnia 31 lipca 2014 r. z naszej parafii wyruszyła
XXXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wspólne
wędrowanie do Częstochowskiej Pani trzcianeccy piel−
grzymi rozpoczęli Eucharystią, po której ks. proboszcz
Wawrzyniec Skraba MS udzielił im błogosławieństwa.
Oficjalne rozpoczęcie pielgrzymki diecezji koszalińsko−
kołobrzeskiej nastąpiło kolejnego dnia w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, gdzie pątnicy
z różnych miast diecezji uczestniczyli we Mszy św.
pod przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka. Tam
do pielgrzymów z Trzcianki dołączyli pielgrzymi z Wał−
cza, Krzyża Wielkopolskiego i Kalisza Pomorskiego,
by podjąć trud drogi w Białej Grupie VIII.
Nasza grupa liczyła 84 pątników, a jej przewodni−
kiem był ks. Piotr Stangricki MS. Razem z nami wę−
drował również ks. Szymon Data MS oraz trzech kle−
ryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Kra−
kowie: Paweł Baran, Jarosław Ermardt i Daniel Gór−
ka. Najstarszym pielgrzymem w naszej grupie był
Zdzisław Betkiewicz z Krzyża Wielkopolskiego, który
jest najwytrwalszym pielgrzymem w historii diecezji,
wędrował bowiem już 32. raz, co oznacza, że nie
opuścił ani jednej pielgrzymki. Najmłodszymi pątnicz−
kami były trzy dziewczynki w wieku dziewięciu lat: Ania,
Zosia i Marysia, które mimo zmęczenia i bolących
nóżek dzielnie pokonywały kolejne kilometry.
Każdy z pielgrzymów angażował się w wspólne
wędrowanie, jednak była część osób, bez których piel−
grzymka byłaby o wiele trudniejsza. Mam tu na myśli
porządkowych, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo

na drodze, a byli to m.in. Jacek Fąferek, Maciej Hau−
fa, Tomasz Apanasowicz i Adrian Antczak. O nasze
zdrowie troszczyła się służba medyczna: p. Wanda
Gaweł — pielęgniarka z trzcianeckiego szpitala, oraz
Piotr Szcześniak, którzy zmagali się z wszelkimi pę−
cherzami, odciskami, bólami mięśni. Nie sposób nie
wspomnieć o kierowcach troszczących się z dużym
zaangażowaniem o bagaże i służącym nam pomocą:
p. Januszu Żebrowskim i p. Dariuszu Kłosie. Nie
mogło również zabraknąć „kwatermistrzów”: Ani
Górskiej i Moniki Grabowskiej, dzięki którym każdy
pielgrzym miał zapewniony nocleg, co wymagało nie
lada poświęceń z ich strony. Nasza wędrówka była
prostsza dzięki osobom z grupy muzycznej, która spra−
wiała, że każdy krok stawiany był z lekkością, a droga
wydawała się krótsza, byli to m.in.: Basia Jadczak,
Ola Wyrzykowska, Łukasz Kledzik, Mateusz Kledzik
i Ania Chojan.
Podczas pielgrzymki spotkaliśmy się z życzliwo−
ścią mieszkańców wsi i miast, w których nocowali−
śmy. Z otwartym sercem i radością przyjmowali nas
pod swój dach i dzielili się z nami chlebem. Dzięki
ich gościnności pielgrzymi mogli zregenerować siły
po kolejnym dniu wędrówki. Również w miejscowo−
ściach, przez które przechodziliśmy, mogliśmy liczyć
na bardzo dużą życzliwość ludzi zapewniających nam
posiłki. Wielu często zwyczajnie stało przy drodze,
by bezinteresownie ugasić nasze pragnienie
szklanką wody, kompotu czy w celu posilenia nas
kawałkiem ciasta lub kromką chleba. Ich bezintere−

sowność, życzliwość i dobroć można postrzegać jako
realizację uczynków miłosierdzia, co było dla nas
bardzo wzruszające i przywracało nam wiarę w czło−
wieka, a przede wszystkim sprawiało, że trud, któ−
rego się podjęliśmy, nie wydawał się tak ciężki.
Każdy dzień naszego pielgrzymowania rozpoczy−
naliśmy modlitwą. Codziennie uczestniczyliśmy we
Mszy św. Naszą modlitwą był również radosny śpiew,
wzajemne wspieranie się, podnoszenie się na du−
chu, wyciąganie pomocnej dłoni do bliźniego. Co−
dziennie kończyliśmy wędrowanie wspólnym odśpie−
waniem Apelu jasnogórskiego, łącząc się z wszyst−
kimi pielgrzymami na świecie. Warto podkreślić, że
każdego dnia przed modlitwą różańcową czytaliśmy
intencje powierzone nam przez parafian i goszczą−
cych nas gospodarzy, a także pamiętaliśmy o wszyst−
kich dobrodziejach naszej pielgrzymki.
Jednym z kilku ważniejszych momentów na na−
szym pielgrzymkowym szlaku była Eucharystia
w Gnieźnie sprawowana w intencji wszystkich piel−
grzymów, w koncelebrze pod przewodnictwem ks.
bpa Pawła Cieślika. Biskup, witając nas w gnieź−
nieńskiej katedrze, podziękował nam za to, że je−
steśmy świadkami Chrystusa.
W przedostatni dzień pielgrzymowania Mszę św.
na Przeprośnej Górce poprzedziło nabożeństwo po−
kutne. Wielu pątników skorzystało z sakramentu
pojednania, w konfesjonałach pod chmurką posłu−
giwali niemal wszyscy kapłani. Ks. bp Edward Daj−
czak przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię.
Ostatnią noc cała nasza grupa spędziła w Kłobuc−
ku, gdzie w sali gimnastycznej odbył się uroczysty
Apel jasnogórski, połączony z podziękowaniem dla
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wszystkich tych, którzy posługiwali nam w rozmaity
sposób w tym błogosławionym czasie.
W dniu 13 sierpnia zmęczeni, obolali, niewyspa−
ni, jednak niesamowicie szczęśliwi dotarliśmy do
tronu Jasnogórskiej Pani. W Częstochowie powitał
nas bp Edward Dajczak, który podziękował nam za
trud, jakiego się podjęliśmy, i za świadectwo, jakie
swoją postawą dawaliśmy, krocząc ulicami miast
i wsi. Całą grupą udaliśmy się pod obraz Matki Bo−
skiej Częstochowskiej, by paść do Jej stóp i podzię−
kować za otrzymane łaski, a także, by zawierzyć Pięk−
nej Pani wszystkie intencje, jakie ze sobą nieśliśmy
przez te 14 dni.
Warto zaznaczyć, że pielgrzymkowy szlak, liczący
niemal 450 km, nie należy do najłatwiejszych.
W drodze pojawiają się ból i zmęczenie, a pęcherze
stają się codziennością. W takich chwilach, gdy czło−
wiek jest najsłabszy, pozbawiony sił, może spotkać
się z Bogiem i ze sobą samym. Właśnie to spotka−
nie z Maryją na Jasnej Górze sprawia, że pielgrzym−
ka nie jest jedynie wakacyjną przygodą, a przeży−
ciem, które pamięta się przez wiele lat i do którego
chce się wracać.
Uwierzcie mi, gdyby istniała taka możliwość, wy−
ruszyłabym do tronu Matki choćby i dziś!
Bernardetta Fr¹ckowiak

Zdjęcia: ks. Piotr Stangricki MS
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27 czerwca uczennice i uczniowie trzcianec−
kich placówek oświatowych wraz ze swoimi pe−
dagogami, rodzicami oraz pracownikami admi−
nistracyjnymi szkół przeżywali zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego 2013/2014.
29 czerwca w Uroczystość św. Apostołów Pio−
tra i Pawła obchodziliśmy patronalne święto ko−
ścioła filialnego naszej parafii w Nowej Wsi.
30 czerwca po raz kolejny w naszym kościele
odbył się Nadnotecki Festiwal Muzyczny. Trzcia−
necki koncert zatytułowany Antonio Vivaldi. Wi−
tamy w Trzciance! poprowadził Tomasz Zagór−
ski. W programie znalazły się utwory Vivaldiego,
a wystąpili m.in. absolwenci poznańskiej Aka−
demii Muzycznej, Chór Musica Viva Uniwersyte−
tu Ekonomicznego w Poznaniu, Chór Kameralny
Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Orkiestra
Accademia di Barocco i członkowie Orkiestry Ka−
meralnej Polskiego Radia „Amadeus”. Dyrygo−
wał Marek Gandecki.
Od 3 do 6 lipca gościliśmy w naszym mieście
grupę ewangelizacyjną Pustynia Miast. Wspól−
nota ta już od 21 lat, podejmując wezwanie Jana
Pawła II do tzw. nowej ewangelizacji, organizuje
uliczne rekolekcje. Spotkania odbywały się na
osiedlach, placach, w parku oraz w naszej świą−
tyni. W Niedzielę 6 lipca z grupą ewangelizacyjną
modliliśmy się wspólnie na Mszach św. Ta nowa
forma głoszenia Dobrej Nowiny była dla nas
okazją do umocnienia naszej wiary.
3 lipca w Centrum Pomocy Kryzysowej odbyło
się pierwsze spotkanie nowej wspólnoty, która
powstała w naszej parafii. Wspólnota DDA/DDD,
czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci
z Rodzin Dysfunkcyjnych, skupia mężczyzn i ko−
biety, którzy wyrośli w alkoholowym lub na inny
sposób dysfunkcyjnym otoczeniu domowym.
Spotkania w atmosferze wzajemnego szacunku
i bezpieczeństwa mają na celu dzielenie się do−
świadczeniem podobnych przeżyć i odkrywaniu
tego, w jaki sposób dzieciństwo wpłynęło na

członków wspólnoty w przeszłości i jak oddziału−
je dzisiaj.
6 lipca w naszym kościele o godz. 16.00 ks.
proboszcz Wawrzyniec Skraba MS celebrował
Mszę św. w intencji pszczelarzy oraz ich rodzin,
a także leśników. Po zakończeniu Eucharystii na
tarasie pod platanem odsłonięto kapliczkę
z rzeźbą św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.
7 lipca gościli w naszej parafii uczestnicy
Warsztatów Artystycznych Zespołów Muzyki Daw−
nej w Kaliszu Pomorskim. Podczas ciekawego
koncertu mieliśmy okazję poznać zespoły: Flauti
Incantati oraz Dominik.
31 lipca po Mszy św. wyruszyła z naszej parafii
32 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Licząca pra−
wie 30 osób grupa pątników z Trzcianki wędrowa−
ła w ramach Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko−Koło−
brzeskiej, w Grupie VIII — białej, łączącej pielgrzy−
mów z dekanatów: Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz.
Patronką Grupy VIII jest Matka Boża Saletyńska,
przewodnikiem był ks. Piotr Stangricki MS, zastępcą
przewodnika — ks. Szymon Data MS. Na Jasną
Górę pątnicy dotarli 13 sierpnia.
Od marca trwały w naszej parafii prace nad
nową formą zagospodarowania terenu wokół
budynku plebanii, który jest jednocześnie do−
mem zakonnym misjonarzy saletynów, którzy,
jak wiemy, pełnią u nas posługę duszpasterską.
Teraz w miejscu chorych i zaniedbanych drzew
znajdują się piękne trawniki oraz nowe nasa−
dzenia ozdobnych drzew i krzewów. Nowe tere−
ny zielone możemy podziwiać, przychodząc do
naszego kościoła. Poddano również renowacji
schody i wejście do budynku. Ks. proboszcz
składa serdeczne Bóg zapłać strażakom, człon−
kom służby liturgicznej ołtarza starszych oraz
wszystkim, którzy bezpośrednio uczestniczyli
w pracach renowacyjnych, a także wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy wspierali dzieło re−
witalizacji duchowo i materialnie.
Piotr Syrotiak
zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS
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Dzia³anie Salezjañskiej Wspólnoty
Ewangelizacyjnej Pustynia Miast
Poranna modlitwa, śniadanie, narada i wyjścia
do domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej
czy szpitali. Po powrocie obiad, chwila czasu wolne−
go poświęcona dla każdej diakonii, prace w gru−
pach, wyjście do kościoła, a na podsumowanie
ewangelizacja w centralnych punktach miasta połą−
czona z Apelem jasnogórskim. Tak wygląda plan
działania ruchu młodzieżowego Pustynia Miast pra−
wie każdego wakacyjnego dnia.
Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolic−
kiej, która pragnie włączyć się w dzieło nowej ewan−
gelizacji. Od kilku lat wędrujemy w wakacje po
Polsce, głosząc chwałę Jezusa na rynkach, osie−
dlach, w szpitalach, domach opieki społecznej, do−
mach dziecka, więzieniach, poprawczakach, na kon−
certach rockowych.
W jakim celu to robimy? Przecież moglibyśmy spę−
dzić ten czas choćby na plaży z przyjaciółmi. Otóż nasi
przyjaciele są właśnie tutaj — we wspólnocie. To
tutaj nawiązują się relacje tworzone na twardych fun−
damentach. Swoim działaniem chcemy pokazać lu−
dziom, że Kościół to nie tylko wspólnota ludzi star−
szych, których można uważać za wierzących. Świad−
czymy, że Kościół to także młodzi ludzie, pełni ODWA−
GI, RADOŚCI i MOCY DUCHA. Tym kieruje się Sale−
zjańska Wspólnota Ewangelizacyjna Pustynia Miast.
To piękne, kiedy podczas ewangelizacji pod−
chodzą do nas ludzie, którzy ze łzami w oczach dzię−

kują nam za to, co robimy, gdyż dzięki temu odzy−
skują wiarę. Młodzi potrzebują dobrych przewodni−
ków, którzy odpowiednio poprowadzą, wskażą war−
tości, ukażą sens wiary. Takimi ludźmi są właśnie
salezjanie. To oni stoją na czele wspólnoty i for−
mują nas przez cały rok, abyśmy w wakacje mogli
wyjść na ulice i dzielić się z innymi tym, czego sami
już doświadczyliśmy.
Jak wygląda nasza ewangelizacja? Jest to spon−
taniczne działanie. Wybieramy w danej miejscowości
obszar, który uważamy za często odwiedzany przez
mieszkańców, rozkładamy sprzęt nagłaśniający i „ro−
bimy raban”. Chodzi o taki rozgłos, o którym wspo−
minał papież Franciszek, zachęcając ludzi młodych
do dawania świadectwa wiary. Piosenki, tańce inte−
gracyjne, scenki teatralne, świadectwa ludzi i modli−
twa — to sposób przybliżania ludzi do Boga. Takie
akcje przyciągają do nas nowych członków. Prawie
w każdym mieście znajdujemy jedną lub większą ilość
osób, które wyrażają chęć wyruszenia z nami w dro−
gę. Tak poszerzamy zakres działania, powstają nowe
wspólnoty, ich praca przynosi owoce. Intryguje mnie
w działaniu wspólnoty to, że rodzi się dobry klimat
i poczucie, że Bóg jest zawsze między nami.
„Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabie−
rać. Nie trzeba nam srebra brać, o dach nad głową
zabiegać” — to cytat z hymnu Pustyni Miast. Pod−
czas naszego działania doświadczamy ogromnej
Opatrzności Bożej, która przejawia się w nastawieniu
mieszkańców do naszej pracy. Bardzo często otwie−
rają oni swoje serca na działanie Boga, towarzyszą

wrzesień, październik 2014

nam w trakcie pobytu w ich mieście, dzielą się tym,
co mają, proponują rozmowę, obiad. Wszystko robi−
my dla Boga, On odpłaca nam swoją troską o nas.
Ktoś mógłby spytać: „Co przyciąga ludzi młodych do
wspólnoty?”. W dzisiejszych czasach jest przecież tyle
innych możliwości. Jesteśmy na tyle świadomi swo−
jego życia i wiary, że wybieramy spotkania wspólnoty
jako najlepszą formę spędzenia wolnego czasu. Nie
jesteśmy bezczynni. Czujemy, że robimy to w konkret−
nym celu. Bóg po naszych akcjach zbiera niesamowi−
te owoce w postaci nawróconych serc. Nie jest też
tak, że w naszej wspólnocie znajdują się ludzie „ide−
alni”. Niesiemy ze sobą swój krzyż, który ma udział
w życiu Boga. U boku każdego z nas kroczy On, który
nieustannie nas chroni. Tak działa nasza wspólnota,
która wciąż rośnie w siłę, co bardzo nas cieszy, tym
bardziej iż robimy to wszystko dla Boga. Bez Niego
nasze działania nie miałyby celu i nie przyniosłyby tak
wielkich efektów. Ale w końcu „jeżeli Bóg jest z nami,
któż przeciwko nam?”.
Wojciech Glugla

Moc ewangelizacji
Ewangelizacja to nie tylko nauczanie i przekazy−
wanie wiedzy, ale opowiadanie o osobie Jezusa
Chrystusa. Główny przekaz skupia się na męce,
śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela. Cechą cha−
rakterystyczną głoszenia Ewangelii, w przeciwień−
stwie do katechizacji, jest skupienie się na pozna−
niu Jezusa, a nie na przekazywaniu nauk moralnych
obowiązujących chrześcijanina. Adresatami ewange−
lizacji są niewierzący
i wierzący, którzy nigdy
nie doświadczyli osobi−
stej relacji z Bogiem.
Czasami to głoszenie
nazywane jest neo−
ewangelizacją lub drugą
ewangelizacją.
W Trzciance w dniach
3–6 lipca 2014 r. w na−
szej parafii miała miej−
sce jedna z form ewan−
gelizacyjnych. Spot−
kania poprowadziła
wspólnota Pustynia
Miast, która przez dwa
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dni ewangelizowała na ulicach Trzcianki. Ten czas
to zdecydowanie czas łaski i realizowania się Sło−
wa Bożego. Jest to potrzebne, aby każdy miał szan−
sę poczuć, że Jezus żyje!
Pustynia Miast wykazywała się odwagą, publicz−
nie dając świadectwo o Chrystusie. Można było
usłyszeć radosne okrzyki i hasła ewangelizacyjne,
wziąć udział w konkursach zachęcających do zaba−
wy przechodniów. Radość Ducha, którą dzielili się
młodzi ludzie z Pustyni Miast, wywierała pozytywne
emocje. Był czas na refleksje nad własną postawą
chrześcijaństwa. Dziękuję za to serdecznie. Świa−
dectwa, którymi dzielili się młodzi ludzie, były mó−
wione z mocą Ducha Świętego, dzięki czemu do−
cierały do serc słuchaczy. Cieszą mnie takie inicja−
tywy, ponieważ przypominają mi one, kim tak na−
prawdę jestem i do kogo należę.
Każdego z nas Jezus zaprasza do ewangelizacji.
Nie musi to być od razu wychodzenie na ulicę. Naj−
prostszą formą głoszenia Ewangelii jest zwykły szcze−
ry uśmiech. W rodzinie można ewangelizować po−
przez spełnianie dobrych uczynków dla najbliższych.
Największym twoim sukcesem jest moment,
kiedy ktoś ciebie zapyta: „Skąd ty masz tyle rado−
ści, chęci, cierpliwości?”. Wtedy możesz zacząć
mówić o twoim doświadczeniu Jezusa. Inicjatywa
ewangelizacji często owocuje w czynach, które
z pozoru wydają się małe, niemające znaczenia.
Św. Augustyn powiedział kapitalne słowa: „Kochaj
i rób, co chcesz”.
Maciej Lewkowicz
zdjęcia: Milena Bukowiecka
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W dniach 15–29 lipca 2014 r. Biblioteka Para−
fialna zorganizowała wyjazd do Gruzji i Armenii,
państw, które jako pierwsze na świecie stały się
chrześcijańskie. Armenia przyjęła chrzest w 301 r.,
a Gruzja — w 337 r. Dzisiaj dominującym wyzna−
niem w Gruzji jest prawosławie ze strukturą ko−
ścielną nominalnie podporządkowaną Konstanty−
nopolowi, w Armenii natomiast — Apostolski Ko−
ściół Ormiański.
Niespokojny Kaukaz, na terenie którego leżą Gru−
zja i Armenia, już od II tysiąclecia p.n.e. był ważnym
szlakiem komunikacyjnym pomiędzy Europą i Azją.
Tereny te były w przeszłości atakowane, grabione
i okupowane przez Scytów, Persów, Arabów, Mongo−
łów, Turków, przez Rosję carską, a potem sowiecką,
a teraz przez Rosję. Oderwane od Gruzji i Armenii
samozwańcze republiki: Osetia Południowa, Abcha−
zja i Górski Karabach, zniszczenia po rosyjskich ostrza−
łach i nalotach, problem z dużą ilością uciekinierów
z tych republik, zawalenie się posowieckiej gospodar−
ki i duży wskaźnik bezrobocia — to główne problemy
tych małych i dzielnych narodów, które już we krwi
mają ciągłe zmagania o przetrwanie.
Niezagojoną raną jest akt ludobójstwa dokona−
ny przez Turcję 100 lat temu na Ormianach, w wy−
niku którego zamordowano 1,5 mln ludzi. Skom−
plikowany i trudny obraz uzupełnia fakt bezpośred−
niego sąsiedztwa z imperialną Rosją, objętą wojną
Czeczenią, z Azerbejdżanem, z którym Armenia to−
czy spory terytorialne, oraz z Turcją, która zagrabiła
znaczne tereny Armenii, łącznie ze świętą dla Ar−
meńczyków górą Ararat.
Podczas naszego pobytu w Gruzji i Armenii at−
mosfery zagrożenia nie odczuwaliśmy. W Erywaniu
natomiast dowiedzieliśmy się, że dwa dni po prze−
locie naszego samolotu z Katowic do Kutaisi na
naszej trasie nad wschodnią Ukrainą, strącony zo−
stał malezyjski samolot. Dodawaliśmy sobie ani−
muszu czarnym humorem, żartując, że Putinowi
szkoda było rakie−
ty na samolot ta−
nich linii Wizzair,
którym lecieliśmy.
Powrotna droga
prowadziła już nad
Turcją.
Pomnik Lecha
Kaczyñskiego
Od prawie 20
w Tbilisi
lat Biblioteka Para−
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W Gruzji i Armenii
– pierwszych
chrzeœcijañskich
pañstwach

Ormiañskie
chaczkary

fialna sama we własnym zakresie organizowała
doroczne wyjazdy i pielgrzymki po Polsce i Europie
oraz podróże koleją transsyberyjską nad Bajkał
i do Mongolii. W tym roku po raz pierwszy nasz
ośmioosobowy zespół włączony został do 50−cio−
osobowej grupy turystów, którym wyjazd zorgani−
zowała Wytwórnia Wypraw (www.wytwórniawy−
praw.pl) — biuro turystyczne specjalizujące się
w stosunkowo tanich wyjazdach. Poziom cenowy,
atrakcyjny program turystyczny, Nikoletta — pol−
ska przewodniczka mieszkająca w Gruzji i cała
organizacja — wszystko to godne jest polecenia.
W Armenii poznaliśmy stolicę państwa Erywań,
która dla starszego pokolenia kojarzona jest z serią
dowcipów o Radiu Erewań. Zwiedziliśmy Eczmia−
dzyn, siedzibę najwyższego patriarchy ormiańskich
chrześcijan. Stąd pochodzi nazwa ormiański Wa−
tykan, gdzie znajduje się najstarsza na świecie
katedra wybudowana w latach 301–303. Podzi−
wialiśmy znajdujący się po tureckiej stronie ośnie−
żony, wysoki szczyt Araratu (5165 m), kojarzony
z arką Noego. Jechaliśmy najdłuższą na świecie
kolejką linową (5,7 km) do kompleksu klasztor−
nego Tatew z IX w. Zwiedziliśmy pięknie położony
wysoko w górach monastyr Norawank z XIII w.
Wszędzie spotykaliśmy arcydzieła ormiańskiej sztu−
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Trzcianecka grupa
w komplecie przed
wypraw¹ na lodowiec

ki sakralnej chaczkary — kamienne płyty z wyrzeź−
bionymi krzyżami. Przeszliśmy głębokim wąwozem
ze skałami przypominającymi organy oraz zwiedzili−
śmy antyczną świątynię pogańską w Garni z I w.
n.e. Była także kąpiel w chłodnych wodach olbrzy−
miego jeziora Sevan leżącego na wysokości 2000
m n.p.m. i zwiedzanie monastyru z IX w., usytu−
owanego na półwyspie.
Jeszcze dokładniej zwiedziliśmy Gruzję: rewela−
cyjne skalne miasta Upliscyche i Wardzia oraz skal−
ny monastyr Dawid Garedża na wysokim grzbiecie
górskim na granicy z Azerbejdżanem. Poznaliśmy
Tbilisi, Batumi i Mchetę — siedzibę patriarchy, gło−
wy Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Byliśmy
w znanych górskich ośrodkach Mestia, Bakuriani
i w najwyżej położonej w Europie osadzie Uszguli,
znanej ze starych rodzinnych wież obronnych po−
chodzących nawet z III w. n.e. Zdobywaliśmy wyso−
ko położony kościół Cminda Sameba (2170 m)
u podnóża ośnieżonego szczytu Kazbek. Byliśmy
przy wodospadzie Gweleti i lodowcu najwyższej
w Gruzji góry Szchary. Była również turecka gra−
nica w Sarpi i wypoczynek nad Morzem Czarnym
w Gonio koło Batumi, gdzie znaleźliśmy pierw−
szy na naszej trasie kościół katolicki, a ksiądz
— Gruzin, który znał polski język, z uwagi na

naszą obecność na Mszy św., odczytał Ewange−
lię również po polsku.
Trudno nie wspomnieć o degustacji wyśmieni−
tych gruzińskich win, pędzonej przez Gruzinów cza−
czy z winogron, narodowych dań jak: chinkali (jak−
by pierożki w postaci sakiewek wypełnione roso−
łem i mięsem), chaczapuri (serowe chlebki w prze−
różnych wersjach i odmianach) oraz czurchele (orze−
chy nawleczone na sznurek, zatopione w stężonym
soku winogronowym).
Spaliśmy w hostelach i kwaterach prywatnych,
co dało dodatkową możliwość poznania przecięt−
nych ludzi, zwłaszcza w Gruzji, gdzie byliśmy dłużej.
Poza tym nasza ósemka często miała na sobie
wydrukowane w drukarni Arcan specjalne koszulki
z flagą polską i gruzińską oraz napisami w języku
gruzińskim Poloneti (Polska) i po polsku Gruzja
2014. Byliśmy więc rozpoznawalni przez Gruzinów,
którzy wielokrotnie okazywali nam dowody sympa−
tii. Wszyscy pamiętają zaangażowanie prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, jak wielokrotnie w trudnych
momentach odwiedzał Gruzję, potrafił pozytywnie
zmobilizować czterech innych prezydentów państw
posowieckich, stanąć na ich czele, aby wesprzeć
Gruzinów w walce o niepodległość. Są mu za to
niezwykle wdzięczni. Jego imieniem nazwane zo−
stały ulice różnych miast, a w Tbilisi Gruzini posta−
wili nawet Lechowi Kaczyńskiemu skromny pomnik.
Gruzini stwierdzali z przekonaniem, że „to Moskwa
ubiła waszego prezydenta”.
Jednym słowem: piękny kraj, wiele ciekawych
miejsc, wspaniali ludzie i dużo słońca.
Szczegóły wyjazdu do Gruzji i Armenii można
poznać, odwiedzając serwis internetowy Biblioteki
Parafialnej w Trzciance — www.bibltk.pl.
Edwin Klessa

Wardzia – skalne miasto

Fot.: Edwin Klessa
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Pielgrzymka nauczycieli

„Moc nawrócenia” — pod takim hasłem w dniach
1–2 lipca 2014 r. przebiegała 77 Ogólnopolska
Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną
Górę. Przybyło około 7 tys. pedagogów, aby modli−
tewnie podsumować rok pracy z uczniami oraz od−
nowić relację z Bogiem.
W godzinach porannych autokar zabrał chętnych
z Koszalina, Szczecinka, Słupska, Piły i Trzcianki.
Wszyscy wyruszali z nadzieją podobną do tej, która
stała się udziałem ewangelizujących uczniów
z Emaus: aby zawrócić z drogi donikąd.
Jadąc na pierwszy nocleg we Wrocławiu, zatrzy−
maliśmy się na Eucharystii w Trzebnicy w klasztorze
św. Jadwigi Śląskiej. Został on wzniesiony w latach
1696–1726 na miejscu pierwotnego budynku po−
chodzącego z początku XIII w. i jest jednym z 12
największych zabytków architektury sakralnej w środ−
kowej Europie.
1 lipca zmierzaliśmy w kierunku Częstochowy.
Od godz. 15 rozpoczęło się XIII Ogólnopolskie Sym−
pozjum Nauczycieli Katolickich w auli o. Augustyna
Kordeckiego. Po powitaniu i wprowadzeniu przez bp.
Edwarda Dajczaka wysłuchaliśmy wykładów:
ks. prof. dr. hab. Henryka Seweryniaka Odnówmy
się w naszym myśleniu i redaktora „Gościa Nie−
dzielnego” Marcina Jakimowicza Odnówmy się
w naszym działaniu.
W trakcie pierwszej prelekcji przedstawiono trzy
podstawowe zasady, jakie powinien przestrzegać
każdy nauczyciel :
1) Nie zwątpić wobec bólu świata.
2) Nie ulec pokusie politycznej poprawności.
3) Wymagać od siebie.
Drugi wykład pomógł słuchaczom uświadomić
sobie, jak mało potrafimy zdziałać bez mocy Boga.
On wcale nie posyła silnych, ale właśnie słabych czy
nawet wątpiących, by właśnie tacy głosili Ewangelię.

Światło z La Salette

Sympozjum zakończyło się panelem dyskusyjnym
z udziałem dwóch zaproszonych nauczycielek, które
przedstawiły świadectwa życia. Przekonały słucha−
czy, że wiara pełni ważną rolę w życiu zawodowym
katolickiego pedagoga. Na zakończenie jedna
z koleżanek przedstawiła prezentację wypowiedzi
jej uczniów na temat Czy wiara nauczyciela jest dla
mnie ważna?
Apel jasnogórski prowadzony przez bp. Edwarda
Dajczaka w kaplicy Cudownego Obrazu rozpoczął część
modlitewną. Następnie pielgrzymi przeszli do bazyliki
na uwielbienie Boga. Rozważania skupione były na
fragmencie Ewangelii według św. Łukasza, dotyczą−
cym obecności Jezusa w domu celnika Zacheusza,
który „przyjął Go rozradowany” (Łk 19,6). Szczegól−
nym momentem w trakcie trwania modlitwy było od−
nowienie przyrzeczeń chrzcielnych i namaszczenie ole−
jem z Ziemi Świętej w celu pobudzenia w nas chęci
bycia świętymi. O godz. 23 w kaplicy Cudownego
Obrazu rozpoczęła się Eucharystia, której przewodni−
czył bp diecezji włocławskiej Wiesław Mering.
Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się różańcem na
szczycie Jasnej Góry. Następnie nauczyciele wysłu−
chali wykładu programowego bp. dr. hab. Grzegorza
Rysia z Krakowa Moc nawrócenia. Wystąpienie opie−
rało się na życiu i działalności św. Benedykta — pa−
trona Europy, a jego głównym przesłaniem było to, że
Pan Bóg znajduje zawsze ludzi wielkiej prostoty, by to
właśnie oni zmieniali Kościół. Ks. bp G. Ryś dobitnie
wyartykułował zasadę św. Benedykta: „Małe reguły
życia stają się fundamentem odnowy życia”.
W południe odbyła się suma pontyfikalna, której
przewodniczył abp Wacław Depo z Częstochowy.
Pielgrzymkę zakończyła droga krzyżowa poprowa−
dzona na Wałach Jasnogórskich przez bp. Edwarda
Dajczaka oraz nabożeństwo rozesłania w kaplicy
Cudownego Obrazu.
Dzięki Ci, Boże, za moc nawrócenia.
Jadwiga Górska

Fot.: ks. Piotr Stangricki MS
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i Zbawiciela. Każdy dzień miał swoje Słowo, modli−
twę, medytację i kluczowe pytania.
W szóstym dniu poddaliśmy refleksji myśl: „Je−
zus, Bóg Mocy!”. Rozważaliśmy wtedy fragment
Ewangelii mówiący o dobrowolnym ubóstwie (Mt 19,
27–30). Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opu−
ściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzy−
mamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powia−
dam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy za−
siądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście
za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach
i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każ−
dy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub sio−
stry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle
otrzyma i życie wieczne odziedziczy.”. Analizowaliśmy
pytanie Piotra. Wydaje się ono interesowne. Jezus
potwierdził intuicję ucznia co do wynagrodzenia, lecz
zmienił ją w sposób zgoła nieoczekiwany. Te słowa
stają się okazją do tego, by ukazać, że wspólnota
naśladowców Jezusa tworzy rodzinę apostołów. Przy
odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym
tronie chwały, uczniowie otrzymają najwyższą god−
ność związaną z byciem najbliższymi asystentami
Bożego Syna, w czasie Sądu Ostatecznego i po−
wszechnego Zmartwychwstania.
Stawialiśmy sobie pytania: Jaki stopień bojaźni
Bożej dostrzegam w swoim życiu? Czy widzę swoje
ziemskie życia jako drogę ku niebu? Jaki jest sto−
pień mego przywiązania do tego świata? Próbowali−
śmy na nie odpowiedzieć z pomocą Boga.
Po dobrym czasie u stóp Maryi trzeba było wracać
do siebie. Dotarliśmy szczęśliwie do domów, a ostat−
nim etapem była nocna jazda z Piły do Trzcianki.
Tomasz Tomczak
Fot.: Katarzyna Tomczak

W dniach 6–13 lipca 2014 r. odbyła się V Piel−
grzymka Rowerowa Diecezji Koszalińsko−Kołobrze−
skiej na Jasną Górę.
Grupa pielgrzymów z Trzcianki przed wyjazdem
do Częstochowy odbyła podróże sprawdzające moż−
liwości własne i sprzętu. Wybraliśmy się więc do
Skrzatusza, pokonując około 60 km, i Górki Klasz−
tornej — 150 km.
Początek pielgrzymowania miał miejsce przy księ−
garni La Salette w Trzciance. Pobłogosławił nas ks.
Damian Kramarz MS. Wykonaliśmy tradycyjną run−
dę wokół ronda Solidarności. Nasza grupa liczyła
15 pielgrzymów z Trzcianki. Pierwszy nocleg mieli−
śmy w Wałczu (34 km).
Inauguracja pielgrzymki odbyła się w dniu następ−
nym w Skrzatuszu. Uczestniczyliśmy w Mszy św.
celebrowanej przez ks. bpa Krzysztofa Zadarko.
Następnie wyruszyliśmy do Wągrowca (104 km),
gdzie przed miejscem noclegowym złapała nas po−
tężna burza i doszczętnie przemoczyła. Potem po−
konaliśmy drogę przez Lednicę do Mielżyna (88 km).
Po drodze w Imielnie Mszę św. prymicyjną odprawił
ksiądz, który jako kleryk brał udział w pierwszej piel−
grzymce rowerowej w 2010 r. Wyruszyliśmy do Li−
chenia (61 km). Później przemierzyliśmy trasę do
Goszczanowa (83 km), po drodze zatrzymaliśmy się
w Sanktuarium Przemieniania Pańskiego w Gale−
wie, gdzie znajduje się wbudowany kamień przywie−
ziony z La Salette. Przedostatnim etapem naszej
wędrówki było udanie się do Działoszyna (104 km)
i wzięcie udziału w apelu kończącym całodniowy
wysiłek. Na końcu był wjazd do Częstochowy (44
km). Tam powitał nas ks. bp Krzysztof Zadarko.
Wzięliśmy udział w Mszy św. na Wałach Jasnogór−
skich wraz z uczestnikami IX Ogólnopolskiej Piel−
grzymki Rowerowej. Po dotarciu do mety mieliśmy
możliwość spotkania z Maryją.
W czasie pielgrzymowania każdego dnia była
Eucharystia, odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego i braliśmy udział w apelach jasnogórskich,
chętni przystępowali do spowiedzi.
Przewodnim hasłem pielgrzymki było „Wiem,
komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12). Rozważaliśmy, jak
możemy poznać i pokochać Jezusa Chrystusa, Pana

Fot.: Tomasz Tomczak

Na rowerach
do Czêstochowy
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Byæ z ludŸmi i dla ludzi
Z ks. Damianem Kramarzem MS
rozmawia Piotr Starosta.
Zakończyły się zajęcia szkolne. Co w tym roku
dało Księdzu najwięcej radości? Nie tylko w szkole…
Radość w szkole, w gimnazjum? Może to
brzmieć dziwnie, ale po roku pracy w Gimnazjum
nr 2 przyznaję, że polubiłem uczestniczenie w zaję−
ciach szkolnych od strony biurka. Na początku nie
było łatwo, ale wydaje mi się, że udało mi się na−
wiązać relacje nie tylko w gronie nauczycielskim
(serdecznie pozdrawiam), ale i z moimi uczniami.
Szkoła była dla mnie miejscem, gdzie mogłem
mówić innym o tym, co jest ważne w życiu. Dzięki
pracy z uczniami wspólnota oazowa rozkwitła i to
jest dla mnie największą radością. Dziękuję Wam
za to, że jesteście!
Co poza szkołą dawało mi radość? Spotkania,
rozmowy, spowiedzi — to, do czego jestem powo−
łany, czyli do bycia z ludźmi i dla ludzi. Cieszyło mnie
prowadzenie Mszy Świętej w niedziele o godz.
18.00, nazwałem ją „osiemnastką”. Mile wspo−
minam zaangażowanie młodych ludzi z oazy, którzy
poprzez czytanie, śpiew i asystę liturgiczną sprawi−
li, że z chęcią brałem osiemnastkę w niedzielę.
Radość dawało też zmęczenie.
Wolą przełożonych okazało się niedawno, aby
rozpoczął Ksiądz pracę w Anglii. Co o tym zadecy−
dowało? Dokąd się Ksiądz udaje?
Będąc jeszcze klerykiem, zostałem posłany na
miesiąc do parafii w Goodmayes. Od tamtego cza−
su otwarcie mówiłem, że chcę wyjechać do pracy za
granicą. Nie spodziewałem się jednak, że mój wy−
jazd nastąpi w tym roku. Gdy ksiądz prowincjał po−
syłał mnie do Trzcianki, powiedział, że najpierw będę
posługiwał dwa lub trzy lata w Polsce. Jak widać,
wszystko się zmienia. Mam być w nowej parafii,
którą jako saletyni obejmujemy od września.
Czy będzie to praca wśród Polaków? Które do−
świadczenia z pracy parafialnej mogą się okazać
przydatne w Anglii?
Zwykle jeżeli podejmujemy pracę poza granica−
mi Polski, to pracujemy na parafiach zagranicznych,
czyli będzie to praca w diecezji angielskiej. Dusz−
pasterstwem Polonii na Wyspach Brytyjskich zaj−
muje się Towarzystwo Chrystusowe (chrystusow−

cy). Nie mam pojęcia, jakie doświadczenia z pracy
w Polsce mogą się przydać za granicą, ale liczę na
pomoc współbraci, do których jadę.
Może kiedyś przełożeni zadecydują o powrocie
Księdza do Trzcianki? Jaka Trzcianka zostaje
w Księdza pamięci?
Historia kołem się toczy, a więc kto wie? Trzcian−
ka to moja pierwsza parafia, gdyż po święceniach
byłem duszpasterzem powołań, sekretarzem pro−
wincjalnym i dopiero po trzech latach trafiłem tutaj.
Starsi współbracia mówili, że pierwsza parafia to
pierwsza miłość, ale ja jakoś nie potrafiłem tego
zrozumieć. Dopiero przy okazji szybkiej zmiany wy−
daje mi się, że chyba wiem, co mieli na myśli.
Spotkałem tutaj wielu dobrych ludzi i osoby bar−
dzo zagubione, które widziałem tylko podczas wizy−
ty duszpasterskiej lub na ulicy. To taki miniteren
misyjny, gdzie 2/3 ludzi należących do parafii nie
chodzi do kościoła. Jest to wyzwanie nie tylko dla
nas — saletynów pracujących w Trzciance, bo jak
widać nas często przenoszą w inne miejsca, ale
i dla mieszkańców Trzcianki, aby opowiedzieć im
o Bogu, i to niekoniecznie słowami.
Patrząc z innej perspektywy, to zaznaczę, że jest
tutaj dużo świetnych miejsc do jazdy rowerem. Gdy
rok temu przyjechałem, pomyślałem to, co każdy
człowiek z południa Polski: „Boże, jak tu płasko”,
ale okazało się, że okolica jest bardzo piękna i moż−
na tutaj aktywnie wypoczywać na dwóch kółkach.
Gdyby chciał Ksiądz coś od siebie dodać nam,
Parafianom...
Bardzo serdecznie dziękuję za ten rok i proszę
o dalszą modlitwę, bo ona wznoszona przez Was,
Parafian, za nas saletynów była przez nas odczu−
wana w ciągu tego roku.

Dzieci w Polanicy-Zdroju

W wakacje wybraliśmy się w dniach 1–9 lipca
2014 r. na kolonię do Polanicy−Zdroju. Nasza gru−
pa liczyła 38 osób – 35 dzieci i trzech opiekunów.
Wycieczka odbyła się dzięki inicjatywie s. Beaty Czop
FRM. Drogę tam i z powrotem
przebyliśmy pociągiem. Mieli−
śmy trzy przesiadki.
Było o tyle lżej, że podczas
podróży nasze bagaże były
transportowane busem, a my
mieliśmy przy sobie tylko pro−
wiant. Byliśmy zakwaterowa−
ni w ośrodku Karolinka. Mo−
gliśmy przebywać w murowa−
nych domkach.
Teren górzysty dawał się
we znaki. Odczuwaliśmy to podczas zwykłych za−
kupów czy w trakcie zwiedzania miasta. Zobaczyli−
śmy także sąsiadujące kurorty – Kudowę−Zdrój
i Duszniki−Zdrój, gdzie wszędzie była serwowana
woda pełna minera−
łów!
W pierwszych
dniach bycia poza
domem skierowali−
śmy nasze kroki do
czeskiej Pragi. Podzi−
wialiśmy potęgę
i ilość tamtejszych
zabytków. Zrobiło to
na nas duże wraże−
nie. W kolejnym dniu
pobytu w Czechach
zwiedziliśmy pocy−
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sterski klasztor
w Brochof i Adrsz−
paskie Skalne Mia−
sto – część masy−
wu górskiego w Su−
detach Środko−
wych w Czechach.
Myślę, że ciekawym doświadczeniem dla dzieci
była wymiana naszych pieniędzy na czeskie korony
i późniejsze kalkulacje z tym związane. Uczestnicy ko−
lonii skwapliwie przeliczali, jaka by to była kwota po
przeliczeniu „na nasze”, czy to się w ogóle opłaca itp.
Każdego dnia podczas wyjazdu towarzyszyła nam
słoneczna pogoda, dlatego też korzystaliśmy z cało−
dniowych wypadów nad wodę: gościliśmy na base−
nie w pobliskim Lewinie Kłodzkim oraz nad zalewem
w Radkowie. Byliśmy także w Muzeum Misyjnym oj−
ców sercanów czy na nocnym pokazie fontann w Po−
lanicy−Zdroju, a tak−
że w zwiedziliśmy
Sanktuarium Matki
Bożej Wambierzyc−
kiej Królowej Rodzin
i minizoo w Wam−
bierzycach. Letni tor
saneczkowy w Pola−
nicy−Zdroju był jedną
z atrakcji najbardziej
obleganych przez
dzieci, gdyż w trak−
cie zjazdu odczuwanie odrobiny adrenaliny, prędko−
ści i wiatru we włosach były niepowtarzalnymi do−
świadczeniami! Kolonijne konkursy, turnieje sporto−
we oraz wieczorne dyskoteki dopełniały nasze wspól−
ne bycie razem.
Czas pięknie i ciekawie przeżyty przyczynił się do
tego, że mamy kolejne miłe wspomnienia!
s. Beata Czop FRM

Zdjęcia: s. Beata Czop FRM

wrzesień, październik 2014
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Saletyñskie
Spotkanie M³odych
w Dêbowcu
Dębowiec to wyjątkowe miejsce. W tym roku
już po raz 27. zjechała się tam niemal cała Polska.
Nie zabrakło również nas — trzcianeckiej młodzie−
ży. 6 lipca 2014 r. niewielką grupą wyruszyliśmy
na spotkanie z Bogiem. Program był niemal tak
różnorodny jak ludzie, którzy tam przybyli. Każdego
dnia czekały na nas atrakcje.
Wszystko zaczęło się mocnym akcentem. Wspól−
nie śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy najbardziej zna−
nych, energicznych utworach. Drugi dzień, jak każ−
dy kolejny, rozpoczęliśmy poranną modlitwą Kościo−
ła — jutrznią. Był to czas na pojednanie. Najpierw
świadectwo miłości bożej dał raper Mirek „Kola”
Kolczyk. Opowiadał, w jaki sposób Bóg go ocalił,
zmienił i nadal zmienia, przybliża do siebie. Potem
mogliśmy usłyszeć konferencję naszego opiekuna
ks. Damiana Kramarza MS. W prosty, a zarazem
bardzo ciekawy sposób kapłan starał się przygoto−
wać nas na to, co za chwilę miało się wydarzyć.
W przerwie, która nastała, około stu księży poma−
gało młodym pojednać się z Panem.
W środę wysłuchaliśmy ks. Piotra Pawlukiewi−
cza. Jego bezpośredni sposób wypowiedzi i odpo−
wiednie przykłady świetnie oddawały sedno proble−
mu. Poruszał temat relacji damsko−męskich wy−
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stępujących w rożnych etapach życia. Mówił rów−
nież o pysze, która nie pozwala nam zrozumieć, że
za konfliktowe stosunki odpowiadamy również my.
Wszystko zakończyło się występem słowackiego
zespołu ewangelizacyjnego eSPe.
Czwartek był dniem modlitwy o powołania. Pozna−
liśmy księży, którzy wolne chwile spędzają dość niety−
powo. Ks. Jakub Bartczak na co dzień pełni funkcję
kapelana w szpitalu, opiekując się cierpiącymi, a dla
rozrywki… rapuje. „Składaniem wyrazów” — jak
mówił — zajmował się już w dzieciństwie. Bardzo
zaskoczyło mnie, z jakim zapałem mówił o swojej
pasji, podkreślając przy tym jednocześnie, że stano−
wi ona jedynie dodatek do jego życia kapłańskiego.
Na koniec mieliśmy okazję usłyszeć kilka piosenek
wykonanych przez niego. Niezwykle pozytywne teksty
opowiadające o Bogu i ciekawe bity wszystkich po−
rwały do wspólnej zabawy. Gościem tego dnia był
Jaś Mela, który przybył do Dębowca z rodzicami. Mówił
o upadkach i trudnościach, z jakimi jego rodzina zma−
gała się po wypadku oraz o sposobach, w jaki Pan
pomagał mu się z nich podnosić. Wieczorny koncert
Maleo Reggae Rockers, zespołu założonego przez
Dariusza „Maleo” Malejonka, przyciągnął wielu miesz−
kańców okolicznych miejscowości.
Przedostatni dzień był również pełen wrażeń.
Przybyły Lech Dokowicz dzielił się z nami swoją
wiedzą na temat manipulacji świata mediów. Opo−
wiadał o tym, jak sprytnie można kierować człowie−
kiem, oddziałując na jego instynkty. Zaraz po śnia−
daniu obejrzeliśmy wstrząsający dokument o abor−

cji. W filmie wypowiadali się lekarze, którzy jej do−
konywali, matki, które zabiły dzieci, i te kobiety,
które w ostatniej chwili zrezygnowały z uśmierce−
nia swoich maleństw. Najbardziej utkwiło mi
w pamięci zdanie wypowiedziane po prezentacji Le−
cha Dokowicza: „Nieustannie toczy się walka mię−
dzy Bogiem a szatanem o nowe życie. Temu dru−
giemu wcale nie chodzi o nienarodzone dzieci, bo
one idą prosto do nieba, ale o każdą istotę, która
przyczyniła się do ich śmierci.”.
Wszyscy byli niesłychanie porusze−
ni tym, co zobaczyli i usłyszeli.
W nieco innym klimacie było ko−
lejne spotkanie. Poznaliśmy ks. Grze−
gorza Pastorczyka — jednego z człon−
ków polskiej reprezentacji księży die−
cezjalnych, którzy zdobyli mistrzostwo
Europy. Mówił, że jego plan był pro−
sty — chciał zostać piłkarzem, ale
Pan zaplanował dla niego „inne szczę−
ście”. Jednym z ciekawszych punk−
tów było również spotkanie z Urszulą
i Michałem Piekarami — małżeń−
stwem będącym założycielami Fun−
dacji Rodzin „Pełna Chata”. Pan Mi−
chał, który z wykształcenia jest doradcą małżeńskim,
przedstawił potrzebę pracy nad związkiem dwojga
osób. Mówił, jak ważna jest przyjacielska rozmowa.
Końcowy koncert uwielbienia pozwolił wszystkim
na chwilę wytchnienia w modlitwie. Mimo strasz−
nej ulewy wspólnie klęczeliśmy przed Panem.
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Każdy dzień miał nieco inny charakter. Wszyst−
kie jednak dotyczyły głównego tematu W labiryncie
relacji. Zaproszeni goście opowiadali o trudnych
relacjach z dziećmi, rodzicami, małżonkami itd.
Jednak konferencje to nie wszystko. Dębowiec to
również ludzie. Poznawanie, otwieranie się na nowe
znajomości — najczęściej w kolejce po posiłek —
są wpisane w Saletyńskie Spotkanie Młodych. Był
czas skupienia, osobistej adoracji Pana Jezusa
i zabawy. Codzienna Eucharystia pomagała nam
trwać w atmosferze modlitwy. 12 lipca, po inten−
sywnym tygodniu, pełni ożywczego ducha i reflek−
sji, ruszyliśmy do domu.
Ilona Kotiuszko

Fot.: ks. Piotr Stangricki MS

wrzesień, październik 2014
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Plecak pe³en cnót
Tak niedawno były
wakacje. Wędrowali−
śmy, opalaliśmy się,
spotykaliśmy z rodziną,
zawieraliśmy nowe
przyjaźnie. Teraz mijają
kolejne dni roku szkol−
nego i chociaż nasze
spotkania nabrały inne−
go charakteru, nie za−
pominajmy, że szczególnie w obecnych czasach
bardzo duże znaczenie ma „kultura” naszego
bycia ze sobą.
Świat młodego pokolenia dzieli czas na szko−
łę i wakacje. Papież Franciszek w dniu 10 maja
2014 r. na spotkaniu z uczniami i nauczyciela−
mi włoskich szkół powiedział: „Kocham szko−
łę, bo uczy tego, co prawdziwe, dobre i piękne.
Edukacja nigdy nie jest neutralna; albo jest po−
zytywna, albo negatywna, albo wzbogaca, albo
zubaża; albo przyczynia się do rozwoju osoby,
albo ją przygniata lub wręcz deprawuje”. Oj−
ciec Święty podkreślał też następującą myśl w
sprawie wychowania młodego człowieka: „Ro−
dzina i szkoła nie mogą być nigdy sobie prze−
ciwstawiane”.
Nasze dzieci w szkolnych plecakach noszą róż−
ne rzeczy: kanapki, książki, zeszyty. „Włóżmy” im
tam jeszcze słowa: „proszę”, „dziękuję”, „prze−
praszam”. Powtarzajmy dzieciom: „wierzę w cie−
bie”, „kocham cię”, „uda ci się”. Dziecko, które
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często słyszy pozytywne
komunikaty od doro−
słych, wyrośnie na do−
brego człowieka z wyso−
kim poczuciem własnej
wartości, umiejącego
współpracować z inny−
mi i w razie niepowo−
dzeń szybko będzie pod−
nosić się z upadków.
Uczmy też dzieci wdzięczności. Przeglądając
stare czasopisma, natrafiłam na tekst, bardzo
aktualny również dzisiaj. W „Przewodniku Kato−
lickim” z dnia 19 kwietnia 1931 r. przeczytałam
m.in.: „Źródłem, z którego wypływa wdzięczność
ku Bogu i ludziom, jest słuszna ocena samego
siebie, czyli pokora chrześcijańska. Kto pokor−
ny, ten i wdzięczny; im karniej, czyli pokorniej
chowane dzieci, tem łatwiej w ich sercach
wdzięczność zaszczepić”.
Czas szybko upływa, ale są wartości, które
nigdy nie przeminą. Jedną z nich jest zwykła ludz−
ka wdzięczność. W cytowanym wyżej „Przewodni−
ku” można też przeczytać: „Tę cnotę wdzięczno−
ści nakazaną czwartym przykazaniem dom i szkoła
powinny w sercach dzieci pielęgnować i rozwijać
(…). Człowiek tak chowany nie zapomni o ode−
branych dobrodziejstwach. Zapragnie się odwdzię−
czyć, okazać swe przywiązanie. Uczucie wdzięcz−
ności go nie upokorzy, lecz uszlachetni”.
Jadwiga Witkowska

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza, Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu – 14 wrześ−
IV Tydzień Wychowania — 14–20 września
uroczystości odpustowe w Dębowcu – 18−21
nia
września odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela – 19 września

· ·

·

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
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