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Światło z La Salette

Pieszo na Jasn¹ Górê
W dniu 1 sierpnia
2015 r. Mszą
Świętą w Skrza−
tuszu rozpoczęła
się 33 Piesza Piel−
grzymka na Jasną
Górę. Osiem grup
z całej diecezji koszalińsko−kołobrzeskiej spotka−
ło się, by wspólnie zanieść intencje przed tron
Jasnogórskiej Pani. Wsparcie modlitewne zapew−
niała tzw. grupa złota, która codziennie w ten spo−
sób pomagała nam na pątniczym szlaku. Grupa
ósma gromadziła pielgrzymów z Trzcianki, Krzyża
Wielkopolskiego, Wałcza i Kalisza Pomorskiego.
Liczyła 81 pątników, w tym 46 sióstr i 35 braci.
Najmłodszymi pielgrzymami były dziewczynki w
wieku 10 lat: Ania, Zosia i Marysia; do najstar−
szych pielgrzymów należał 75−letni brat Zdzisław,
który wędrował już po raz 33. Patronem grupy
była Matka Boża Saletyńska, płacząca Piękna
Pani. Grupę prowadził ks. Szymon Data MS, sale−
tyn, wspomagany przez ks. Krzysztofa Juszczyka
MS, ks. Daniela Kołacza MS, kleryka Michała Tra−
cza i trzech postulantów.
Pielgrzymka to nie tylko trzynastodniowy marsz, to
także owoc prawie rocznych przygotowań. Nie wyruszy−
libyśmy w drogę, gdyby nie pomoc sponsorów oraz
wielu innych osób: sekretarek, logistyka (brata Remi−
giusza), porządkowych czy grupy muzycznej. Dla grupy
ósmej pielgrzymka rozpoczęła się w dniu 31 lipca.
O godz. 14.00 odbyła się Msza Święta, a bezpośred−
nio po niej wyruszyliśmy w drogę. Pierwszą noc spędzi−
liśmy w Róży Wielkiej. Stamtąd, wczesnym rankiem,
udaliśmy się do Skrzatusza, gdzie po oficjalnym rozpo−
częciu i błogosławieństwie biskupa Edwarda Dajcza−
ka wszystkie grupy pielgrzymowały już razem.
Dzień pielgrzyma
Harmonogram każdego dnia wyglądał bardzo po−
dobnie. Skoro świt wyruszaliśmy z naszych noclegów,
cała grupa spotykała się we wcześniej umówionym
miejscu, tam bagaże oddawaliśmy niezastąpionemu
bratu Antoniemu, naszemu kierowcy, i wspólnie uda−
waliśmy się w drogę. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od
odśpiewania godzinek do Matki Bożej.

Po przejściu kilku kilometrów razem z innymi
grupami spotykaliśmy się na Mszy Świętej, naj−
ważniejszym punkcie dnia. Księża dbali o to, aby
był to wyjątkowy czas spotkania z Bogiem. Każdą
Eucharystię ubogacał śpiew młodych, gra na gita−
rach, skrzypcach, akordeonie i bębenkach. Uczest−
nicząc w takiej Ofierze Pańskiej, czuło się obec−
ność Boga i żarliwą modlitwę pątników. Później
odbywał się około dwugodzinny marsz ze śpiewem
na ustach, modlitwą poprzedzoną odczytywaniem
intencji, w dalszej kolejności była przerwa na śnia−
danie, potem ponowny marsz ze śpiewem i mo−
dlitwą, następnie kilkuminutowy postój, znów
marsz, obiad, kolejny marsz, i tak do wieczora.
Idąc, odmawialiśmy różaniec, Koronkę do Miło−
sierdzia Bożego, nowennę do Matki Bożej, słucha−
liśmy konferencji. Po dotarciu do określonego miej−
sca następowało podsumowanie dnia — Apel ja−
snogórski. Na koniec kwatermistrzowie przydzie−
lali nam noclegi (bardzo różne pod względem kom−
fortu, ale zawsze u życzliwych ludzi, jednak nie ma
co wybrzydzać, bo — jak to powiedział wcześniej−
szy przewodnik ks. Paweł Raczyński — „pielgrzy−
mowi nic się nie należy”). Mimo ogromnego zmę−
czenia późnym wieczorem znajdowaliśmy czas na
rozmowę z gospodarzami. Zdarzało się, że były to
bardzo wzruszające chwile. Miejscowi mówili o swo−
ich radościach i smutkach. Zachęcaliśmy ich do
napisania próśb do Matki Bożej, które nieśliśmy
w ufnej modlitwie. Dzielenie się swoimi problema−
mi sprawiało, że ludzie z pozoru obcy stawali się
bardzo bliscy.
Ci, którzy pielgrzymowali kolejny raz, często tra−
fiali na nocleg do tych samych ludzi, u których byli

wcześniej. Zaczęły rodzić się małe przyjaźnie. Nie−
którzy gospodarze z niecierpliwością oczekiwali
naszego przybycia, by podzielić się tym, co Bóg
zmienił w ich życiu w ciągu roku. Słyszeliśmy o wyj−
ściu z alkoholizmu, o długo oczekiwanym darze
macierzyństwa (nie tak dawno przekreślonym przez
lekarzy), o znalezieniu pracy, o poprawie finanso−
wej. Jak się okazuje, Matka Boża nie czyni cudów
tylko przed ołtarzem. Swe oznaki szczególnej po−
mocy pozostawia też na szlaku pielgrzymkowym.
Wspomniane wydarzenia sprawiały, że ból nóg,
pęcherze, odciski, zmęczenie i niewyspanie prze−
stawały się liczyć i dawały siłę do dalszej drogi.
Trudy pielgrzymowania
By wyruszyć na pielgrzymkę, trzeba zarezerwo−
wać sobie dwa tygodnie dla Pana Boga. Dla nie−
jednego pielgrzyma jest to cały urlop. Wiele osób
nie kryje zdziwienia, nie jest w stanie pojąć, jak
jedyny wolny czas można zamienić na taki wysiłek.
Z pewnością droga nie jest łatwa, ale moc modli−
twy wielokrotnie przezwycięża inne przeciwności.
Nie trzeba być sportowcem. Nie ma ograniczeń wie−
kowych. Wielu pątników twierdzi, że najważniejsza
jest intencja. Mając konkretny cel, łatwiej pokonu−
je się kolejne kilometry. Ludzie doskonale się ro−
zumieli, bo niemal każdy odczuwał to samo. Jed−
nego bolały stawy, innemu zrobiły się pęcherze,
kolejny dostał uczulenia, a jeszcze inny miał wszyst−
ko to na raz. Dla tych pątników niezastą−
piona była pomoc naszej cudownej sio−
stry Wandy, która każdego dnia opatry−
wała strudzonych.
Dobre serca na szlaku
Codziennie w wiadomościach słyszymy
o terrorystach, mordercach, pedofilach.
Nieustannie mówi się o tym, jacy ludzie
są źli. Pielgrzymka to doskonała okazja,
by zobaczyć, ile człowiek potrafi dać dru−
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giemu całkowicie bezinteresownie. Gestów dobroci
nie sposób zliczyć. Każdego dnia spotykaliśmy ludzi
wielkiego serca. Każdy pomagał, jak umiał. Jedni
przyjmowali nas pod swój dach, zapewniając ciepły
posiłek, inni przygotowywali obiady i śniadania dla
niemal 500 osób. Jednak najbardziej wzruszające
okazywały się być zwykłe odruchy serca. Gospody−
nie, które doskonale wiedzą, że co roku tą samą
drogą idą pielgrzymi, wybiegały naprzeciw, częstu−
jąc nas swoimi wypiekami. Zdarzali się też tacy, którzy
czekali, by spragnionemu podać kubeczek z wodą
lub kompotem. Wielokrotnie nie można było się

zatrzymać, dlatego z pośpiechem chwytaliśmy to,
co dla nas przygotowali i szliśmy dalej.
Nie czekali oni na wielkie podziękowania, wie−
dzieli, że prawdopodobnie nie zapamiętamy ich
twarzy, a mimo to pomagali. Takie momenty doda−
wały sił. Czuliśmy się zobowiązani, by iść nie tylko
we własnych intencjach, ale również tych, których
spotykaliśmy na pielgrzymim szlaku. Codzienna
życzliwość przywracała wiarę w ludzi i pomagała
dotrzeć na Jasną Górę, gdzie pojawiły się łzy wzru−
szenia. Wspólny cel został osiągnięty. Miejmy na−
dzieję, że owoce pątniczego szlaku będziemy zbie−
rać jeszcze długo.
Jolanta Kotiuszko

Fot.: archiwum prywatne
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
26 czerwca uczennice i uczniowie trzcianeckich
placówek oświatowych wraz ze swoimi pedagogami,
rodzicami oraz pracownikami administracyjnymi szkół
przeżywali zakończenie zajęć szkolnych w roku szkol−
nym i katechetycznym 2014/2015.
27 czerwca w naszym kościele po raz kolejny
gościliśmy artystów Nadnoteckiego Festiwalu Mu−
zycznego „Piękny śpiew”. Tegoroczny koncert był za−
tytułowany Mozart – uosobienie doskonałości i pre−
zentował wybrane dzieła tego wielkiego kompozyto−
ra: fragmenty Czarodziejskiego fletu i Wesela Figa−
ra oraz Lacrimosa z Requiem i Msza C−dur „Korona−
cyjna” (KV 317). Wystąpili m.in. absolwenci poznań−
skiej Akademii Muzycznej, Chór Musica Viva Uni−
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Orkiestra
Symfoniczna i Kameralna Le Quattro Stagioni. Dyry−
gowali: Tadeusz Żmijewski i prof. Marek Gandecki.
Koncert poprowadził Tomasz Zagórski – pomysło−
dawca i główny organizator Festiwalu.
25 lipca Kościół obchodził liturgiczne wspomnie−
nie św. Krzysztofa, męczennika. Jest on jednym z 14
wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, jednak
najczęściej wspominamy go jako patrona kierowców
i podróżujących. Z tej okazji w Straduniu została od−
prawiona okolicznościowa Msza św. z poświęceniem
pojazdów. Po zakończeniu uroczystości Rada Sołec−
ka zaprosiła na tradycyjny festyn rodzinny.
26 lipca w związku z obchodzonym wspomnie−
niem św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, czczo−
nej również jako patronki piekarzy i młynarzy, oraz w
nawiązaniu do przypominanego podczas czytań litur−
gii Słowa przypadających na tę Niedzielę cudu roz−
mnożenia chleba, w trakcie Mszy w. o godz. 8.00
ks. Edward Woźniak MS dokonał poświęcenia pie−
czywa ofiarowanego przez trzcianeckich piekarzy.
31 lipca po Mszy św. rozpoczynającej się o godz.
14.00 wyruszyła z naszej parafii 33 Piesza Pielgrzym−
ka na Jasną Górę. Grupa pątników z naszej parafii
wędruje w ramach Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko−
Kołobrzeskiej, w Grupie VIII – białej, łączącej pielgrzy−
mów z dekanatów: Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz.
Patronką Grupy VIII jest Matka Boża Saletyńska.
W tym roku przewodnikiem grupy jest ks. Szymon
Data MS, jego pomocnikiem – ks. Krzysztof Juszczyk
MS. Na Jasną Górę pątnicy dotarli 13 sierpnia.
W lipcu zostały rozpoczęte prace konserwator−
skie w prezbiterium naszego kościoła polegające
na odsłonięciu polichromii spod warstw przemalo−

wań powstałych na przestrzeni lat oraz na usunię−
ciu powstałych zniszczeń i uzupełnieniu ubytków.
Następnie dokonany zostanie retusz i rekonstruk−
cja malowideł ściennych. Równocześnie rozpoczął
się pierwszy etap prac konserwatorskich przy zwień−
czeniu ołtarza głównego zawierającego glorię pro−
mienistą, ornamenty, obraz Matki Bożej Ostrobram−
skiej i cztery figury aniołów.
5 sierpnia pątnicy 33 Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę dotarli do Gniezna – tradycyjnego przystanku
w drodze do Częstochowy. Tutaj, w pierwszej histo−
rycznej stolicy Polski, w katedrze u stóp konfesji
św. Wojciecha – patrona naszej Ojczyzny i Europy,
ks. bp Edward Dajczak, Ordynariusz Koszalińsko−
Kołobrzeski, powitał pielgrzymów i celebrował uro−
czystą Mszę św., podczas której wygłosił okoliczno−
ściową homilię. Po zakończeniu Eucharystii grupy
pielgrzymów udały się do wyznaczonych punktów na
obiad. Nasza „biała ósemka” zakończyła posiłek
słodkim deserem w postaci apetycznych pączków
będących darem trzcianeckich cukierników! Dar przy−
wiózł ks. Piotr Stangricki MS, wikariusz parafii. Ten
sympatyczny akcent, który stał się już tradycją „bia−
łej ósemki”, ma nie tylko pokrzepić naszych pątni−
ków na ciele, ale także wzmocnić ich na duchu świa−
domością, że cała parafia wspiera pielgrzymkę
modlitwą i towarzyszy jej myślami.
6 sierpnia obchodziliśmy Święto Przemienienia
Pańskiego. Termin przywoływany w nazwie uroczysto−
ści nie jest adekwatny do użytego przez Ewangelistę
greckiego słowa metemorfothy, które ma o wiele głęb−
sze znaczenie. Podczas gdy słowo przemienienie
oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga
w istotę zjawiska. Należałoby więc tłumaczyć, że Chry−
stus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i isto−
cie, a więc że jest Synem Bożym.
W sierpniu nasza parafia wspólnie z parafią Świę−
tej Rodziny w Pile była zaangażowana w przyjęcie
i zorganizowanie pobytu w Polsce grupy 25 polskich
dzieci z miejscowości Mościszki na Wileńszczyźnie
(rejon wileński, gmina Ławaryszki).
Z radością i dumą pragniemy poinformować, że
w czwartek 18 maja Rada Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
nadała naszemu rodakowi ks. dr. Janowi Kalniukowi
MS stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
teologicznych. Należy zaznaczyć, że ks. dr hab. Jan
Kalniuk jest czwartym polskim saletynem mającym
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SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –
habilitację. Serdecznie gratulujemy naszemu rodako−
wi i prosząc za wstawiennictwem Saletyńskiej Pani
dobrego Boga o błogosławieństwo dla niego, życzy−

my mu dalszych sukcesów na polu pracy naukowej
i dydaktycznej.
Piotr Syrotiak

Pielgrzymka do Czêstochowy

Zakoñczenie zajêæ szkolnych

Renowacja prezbiterium

Uroczystoœæ œw. Anny
– poœwiêcenie chleba

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Habilitacja ks. Jana Kalniuka MS
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Rowerem na Jasn¹ Górê
Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Koszalińsko−Ko−
łobrzeskiej na Jasną Górę odbyła się po raz VI
w dniach 4–11 lipca 2015 r. pod hasłem „Obli−
cze Miłosierdzia”. Uczestnikami przejazdu każde−
go roku jest także grupa z Trzcianki. Tym razem
przy księgarni La Salette zebrało się 13 pątników
wraz z duszpasterzem grupy ks. Mariuszem Do−
maradzkim MS, a pobłogosławił nas ks. proboszcz
Wawrzyniec Skraba MS. Na miejscu nie zabrakło
również pana burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czar−
neckiego, który ofiarował nam kamizelki odbla−
skowe promujące nasze miasto.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy, kierując się do Wał−
cza i zajeżdżając tam na pierwszy nocleg. W dniu
następnym podążyliśmy do Skrzatusza, aby uczest−
niczyć w Mszy św. inauguracyjnej, którą celebro−
wał ks. biskup Edward Dajczak.
Każdego dnia naszego pielgrzymowania rozwa−
żaliśmy uczynki miłosierdzia. „Głodnych nakarmić,
spragnionych napoić” — ta tematyka towarzyszyła
nam w drodze do Obornik w trakcie pokonywania
98 km trasy. Oczywiście w przerwach mieliśmy czas,
aby się posilić i wspólnie pomodlić, odmawiając ró−
żaniec święty i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Z Obornik ruszyliśmy do Mielżyna, przemierzyliśmy
odległość 95 km. Podczas drogi rozważaliśmy na−
stępującą myśl biblijną: „Nagich przyodziać”.
Jadąc, zatrzymaliśmy się w Lednicy, aby odno−
wić przyrzeczenia chrzcielne. Kolejny przystanek mie−
liśmy w miejscowości Imielno, gdzie co roku jeste−
śmy wyjątkowo ugoszczeni przez miejscowych,
a każdy, kto tam był, zaświadczy o wielkiej dobroci
i miłości gospodarzy względem
drugiego człowieka.
Następnie pokonaliśmy od−
cinek Mielżyn–Licheń Stary —
przebyliśmy tym samym 63 km,
towarzyszyło nam hasło: „Pod−
różnych w dom przyjąć”. W trak−
cie rozważań koncentrowaliśmy
nasze myśli na pielgrzymach
zmierzających do sanktuariów
maryjnych. W Licheniu mieliśmy
wystarczająco dużo czasu, aby
powierzyć Pięknej Pani swoje
sprawy i odśpiewać Apel jasno−
górski w Bazylice. Następnie
wybraliśmy się do Warty, prze−
jeżdżając 92 km, a po drodze

zatrzymaliśmy się w Galewie, gdzie znajduje się
pomnik Matki Bożej Saletyńskiej.
Przedostatni etap podróżowania kończył się
w Działoszynie. By tam dotrzeć, przez całą drogę 93
km jechaliśmy pod wiatr. Naszą refleksję oparliśmy
na wielkich uczynkach miłosierdzia, które m.in. wy−
rażają się w wypełnianiu wskazania: „Chorych od−
wiedzać”! Naśladujmy więc osoby, które całe swoje
życie poświęcają opiece nad cierpiącymi, ponieważ
w nich objawia się prawdziwa obecność Boga.
Z Działoszyna do Częstochowy pozostało nam za−
ledwie 42 km. Naszą metą była Jasna Góra. Po przy−
jeździe pokłoniliśmy się Matce Bożej i powierzyliśmy
jej intencje swoje oraz parafian. O godz. 13.00 wzię−
liśmy udział w Mszy św. wraz z uczestnikami X Ogól−
nopolskiej Pielgrzymki Rowerowej. Po Eucharystii
mieliśmy czas wolny, aby pobyć w cichej modlitwie
przed najświętszym Obrazem Jasnogórskiej Pani.
Po sześciu dniach intensywnego rowerowego
wędrowania nastał moment, by powrócić do swo−
ich domów. Jak zwykle dla naszej grupy końco−
wym etapem jest przejazd nocą z Piły do Trzcianki.
Pielgrzymka rowerowa nie kończy się dla nas wy−
łącznie na dotarciu do celu. Owoce podróżowania
z Maryją doświadczamy później w naszej codzien−
ności i budowaniu relacji z Jezusem i Jego Matką.
Ponadto w ciągu roku organizowane są spotkania
i rekolekcje dla pielgrzymów. Istnieje również serwis inter−
netowy poświęcony zbliżaniu się do Boga przy wykorzysta−
niu dwóch kółek: http://rowerowa.info. Pielgrzymka rowero−
wa to więcej niż urlop. Do zobaczenia za rok na trasie.
Piotr Kasperek
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Rodzinny odpust parafialny

W przygotowanie festynu zaangażowali się nie
tylko członkowie Rady Parafialnej czy wspólnot dzia−
łających w parafii. Wielkim zaangażowaniem wy−
kazali się członkowie Wodnego Ochotniczego Po−
gotowia Ratunkowego „Anioły”. Przygotowali oni
sprzęt wodny potrzebny do przeprowadzenia kon−
kursów rodzinnych, jak również pomoce, dzięki któ−

Fot.: Piotr Starosta

Odpust parafialny tak jak w poprzednich latach
podzielony był na dwie części: część oficjalną,
Mszę św. z kazaniem odpustowym, którą spra−
wował ks. Piotr Dzierżak MS, dyrektor Wydaw−
nictwa La Salette w Krakowie, oraz część rozryw−
kową, czyli festyn parafialny.
Kazanie ks. Piotra Dzierżaka MS było bardzo
poruszające i na pewno niejedno ludzkie serce
drgnęło pod wpływem usłyszanej historii o młodym
człowieku, Nicku Vujicicu, który urodził się bez rąk
i nóg, i w pewnym momencie był już bliski samo−
bójczej śmierci, ale pod wpływem Bożej łaski stał
się głosicielem miłosierdzia Pańskiego i mocy Je−
zusa. Stał się prawdziwym apostołem, który jeździ
po całym świecie i głosi Ewangelię. Jego historię
można poznać, oglądając krótki film pt. Cyrk moty−
li, dostępny w internecie. Na zakończenie Mszy
odpustowej wokół kościoła przeszła procesja
z Najświętszym Sakramentem.
XV, jubileuszowy festyn odbył się w roku bieżą−
cym po raz pierwszy w nowym miejscu. Dzięki uprzej−
mości władz Trzcianki cała część poświęcona ro−
dzinnym zabawom, rozrywkom i rywalizacjom spor−
towym została przeniesiona na stadion miejski
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy jeziorze Sarcz. Spe−
cjalnie wynajęty autobus dowoził uczestników od−
pustu na stadion. Odbyły się dwa kursy na rozpo−
częcie oraz dwa na zakończenie festynu. Dzięki
temu wiele osób, które nie dysponują własnymi
środkami transportu, mogły dotrzeć nad jezioro,
a później powrócić do centrum miasta.
Przy wejściu na stadion można było się zaopa−
trzyć w okolicznościowe baloniki, a tuż obok znaj−

dowało się małe zadaszenie, pod którym chętni
zapoznawali się z projektami dotyczącymi odnowie−
nia wnętrza naszego parafialnego kościoła, orga−
nizowanego z okazji 100−lecie jego istnienia.
Wszystkie zadania realizowane w ramach festy−
nu parafialnego zostały podzielone tak, aby cały po−
trzebny sprzęt został dostarczony na miejsce przed
rozpoczęciem rodzinnej imprezy. Rozłożenie namio−
tów, ławek czy parasoli wymagało wielkiego wysił−
ku i zaangażowania. Musiało się oczywiście odbyć
przed rozpoczęciem wszystkich działań odpustowych.
Po zakończeniu festynu należało wszystko uporząd−
kować. Czynności organizacyjne są bardzo ważne,
choć zazwyczaj stają się niezauważalne, a przecież
bez nich nie odbyłaby się tak duża impreza.
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rym wszystkie chętne dzieci mogły zapoznać się ze
sposobami udzielania pierwszej pomocy, w tym ze
sposobem przeprowadzania sztucznego oddycha−
nia. W specjalnym punkcie instruktażu reanima−
cyjnego było cały czas sporo dzieci, które z ochotą
przypatrywały się, a następnie same próbowały
swoich sił na fantomie. Na chętnych w wypożyczal−
ni sprzętu wodnego czekały kajaki, a dla odważ−
nych było miejsce w motorówce.
Również harcerze Związku Harcerstwa Rzeczy−
pospolitej pod kierunkiem pana Krzysztofa Zakrzew−
skiego prowadzili wiele gier i zabaw. Można było
wziąć udział w przełajowych biegach rodzinnych.
Start znajdował się przy wjeździe na parking obok
karpia witającego przybyszów zwiedzających na co
dzień Park Ryb Słodkowodnych. Przez dłuższy czas
całe rodziny startowały w tej konkurencji. W tym
roku pomysł festynu opierał się właśnie na tym,
aby podczas wszystkich konkurencji sportowych
i zabaw zaangażować całe rodziny, i tak właśnie było.
Pan Przemysław Przybylski był odpowiedzialny
za przeprowadzenie gry zwanej bocce, polegającej
na rzucaniu kulami, która kojarzy nam się z Wło−
chami i Francją. Miejsce, gdzie odbywała się ta
konkurencja, było cały czas zajęte, co oznaczało,
że rozgrywki przyciągały wielką uwagę. W nieodle−
głym miejscu harcerze udostępnili drewniane nar−
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ty służące do zespołowego ścigania się oraz szczu−
dła, na których można było spróbować własnych
sił podczas przemieszczania się na podwyższeniu.
A nie jest to wcale takie proste!
Na płycie boiska ustawiona była scena, na której
przez cały czas odbywały się występy solistów i zespo−
łów. Oprócz prowadzącego festyn, zapowiadającego
poszczególne części programu, pana Mirka Pawlaka
z zespołem Tico−Tico, na scenie zaprezentowały się
również m.in. trzcianeckie zespoły, Malwy z Siedliska,
soliści czy wychowankowie Młodzieżowego Domu
Kultury. Na bieżni boiska rozmieszczone zostały, tak
jak w poprzednich latach na placu za plebanią, liczne
stoiska z grillem, ciastami, napojami, a także książ−
kami, a tuż obok znajdowały się ławki z parasolami,
pod którymi można było usiąść, aby smacznie zjeść,
napić się zimnych i ciepłych napojów oraz odpocząć
pomiędzy różnymi konkurencjami.
Wielką atrakcją dla wielu dzieci, również dla
dorosłych, była możliwość przejechania się wokół
boiska czterokołowcem pana Tomasza Jurczyka.
Ponadto maluchom bardzo podobało się malowa−
nie twarzy w przeróżne wzory.
Poprzez udział w wielu różnych formach współ−
zawodniczenia uczestnicy mieli możliwość zebrać
sporą ilość odpustowych, limitowanych banknotów,
tzw. janów, czyli „pieniędzy”, które podczas festy−
nu posłużyły do licytacji gadżetów sportowych.
Chociaż przez większą część dnia na niebie wi−
siały chmury, a nawet momentami pokropiło, nie
odstraszyło to uczestników rodzinnej zabawy. Śmia−
ło można powiedzieć, że taka formuła świętowa−
nia parafialnego odpustu została życzliwie przyjęta,
co zachęca do urozmaicenia i wzbogacenia festy−
nu o nowe atrakcje w przyszłości.
Wspólna modlitwa, jak zawsze, zakończyła rado−
sny dzień przeżywany w familijnej atmosferze.
Piotr Starosta

wrzesień, październik 2015
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Kronika parafii
pw. œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance 1914-1918
W 100−lecie poświęcenia kamienia węgielne−
go naszego kościoła, które odbyło się w dniu
27 czerwca 1915 r., ukazała się staraniem Bi−
blioteki Parafialnej w Trzciance i Wydawnictwa
La Salette w Krakowie cenna pozycja książko−
wa odkrywająca fragment historii naszej para−
fii. Zawirowania I i II wojny światowej nie znisz−
czyły kroniki parafialnej spisanej po niemiecku
na początku XX w. ręką ówczesnego trzcianec−
kiego proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa.
Kronika parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzciance 1914–
1918 obejmuje czasowo dwa
niezmiernie istotne wydarzenia:
w skali naszego miasta — bu−
dowę kościoła katolickiego,
a w skali europejskiej czy na−
wet światowej — I wojnę świa−
tową. Znaleźć w niej można
spisaną przez ks. Aloysiusa
Bucksa historię naszej parafii,
jej stan posiadania, plan zawie−
rający wszystkie budynki para−
fialne: kościół, rozpadającą się
plebanię zlokalizowaną ówcze−
śnie przy dzisiejszej ul. S. Żerom−
skiego, szpital parafialny funda−
cji ks. Marcina Jarosza, organi−
stówkę i budynki gospodarcze.
Można prześledzić losy poprzed−
nich proboszczów i dowiedzieć się o wcześniejszych
powołaniach kapłańskich z terenu Trzcianki. Dzię−
ki spisanym dziejom poznajemy także różne formy
prac duszpasterskich oraz działające w parafii sto−
warzyszenia, którym przewodniczył proboszcz.
Interesujące były przygotowania oraz budowa
i poświęcenie nowo oddanej do użytku świątyni. Od−
było się to w pierwszą niedzielę adwentu — w dniu
2 grudnia 1917 r. W Kronice parafii można przeczy−
tać o zmiennych losach decyzji dotyczącej budowy
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kościoła katolickiego w Trzciance i zastosowanym
przez władze pruskie szantażu po wyborach do Re−
ichstagu, w których w Trzciance aż 600 głosów otrzy−
mał Polak ks. Leon Gajowiecki — wieloletni pro−
boszcz pracujący w Chodzieży. Sukces Polaka przy−
pisano katolickiej parafii. Dopiero kolejne wybory
do niemieckiego parlamentu i podjęte starania, aby
naprawić ten „błąd”, przyniosły efekt w postaci tyl−
ko siedmiu głosów oddanych na polskiego kandy−
data. Pruscy urzędnicy mogli więc odetchnąć z ulgą
i wydać zgodę na budowę kościoła! Nikt by nie przy−
puszczał, że decyzja budowy naszej świątyni wynika−
ła z zastosowania metody marchewki i kija.
Kronika parafii zawiera też wiele ciekawych infor−
macji dotyczących współfinansowania budowy ko−
ścioła przez: rząd centralny w Berlinie (mający naj−
większy udział), królewską rejencję, kurię biskupią
w Poznaniu, gminę, a także przez parafian. Dowia−
dujemy się o przyczynach i szcze−
gółach rozbiórki poprzedniego
zbyt małego kościoła, który stał
w tym samym miejscu w latach
1835–1914 r, chociaż odwró−
cony o 1800 w stosunku do
obecnie stojącego obiektu sa−
kralnego. Przez cztery lata budo−
wy kościoła rolę świątyni zastęp−
czej pełniła wybudowana tymcza−
sowa kaplica, która po wielu
dokonanych w późniejszych la−
tach przeróbkach, powiększeniu
na długość i wysokość, pełni
dzisiaj rolę Domu Parafialnego.
Dzięki lekturze spisanych daw−
nych miejscowych wydarzeń po−
znajemy firmy z Trzcianki, Piły
i innych miejscowości, które wy−
konywały różne prace budowla−
ne. Jest też informacja o fundatorach poszczegól−
nych elementów wyposażenia kościoła.
Kronika zawiera wiele ciekawych informacji
o Trzciance, instytucjach, szkołach, szpitalu i o za−
kładach pracy. Poznajemy demografię miasta, ilość
mieszkańców w różnych okresach jego historii oraz
liczbę katolików, protestantów i Żydów.
Ciekawy jest też opis I wojny światowej. Czyta−
my relację księdza, który był rodowitym Niemcem
i poznajemy jego stan wiedzy oraz świadomości
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Fot.: Edwin Klessa

politycznej, z pewnością ukształtowanych zmaso−
waną propagandą. Gdyby ta kronika miała posłu−
żyć jako podręcznik historii, to dowiedzielibyśmy
się o biednym narodzie niemieckim, na którego
wszyscy w koło czyhali. Bohaterski naród niemiec−
ki nie miał innego wyjścia, jak wyczuwając zewnętrz−
ne zagrożenie, przejąć inicjatywę i uderzyć, wyprze−
dzając w ostatniej chwili napaść agresorów na
Cesarstwo Niemieckie. W Kronice parafii można
też przeczytać o bezprzykładnym bohaterstwie nie−
mieckiego żołnierza, co będzie zapisane po wiecz−
ne czasy na chlubnych kartach historii. Dla nas to
bardzo pouczająca lektura i jakże cenna dla zrozu−
mienia mechanizmów indoktrynacji i manipulacji,
od których nie jest wolne żadne pokolenie i które−
mu nadal ulegają całe narody.
Należy przybliżyć osobę autora Kroniki parafii pw.
św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914–1918. Ks.
Aloysius Franz Bucks (1871–1946) urodził się
w Wałczu. Studia teologiczne odbył w Wyższym Se−
minarium Duchownym w Poznaniu, a święcenia
kapłańskie otrzymał w 1902 r. Od dnia 1 listopa−
da 1910 r. do dnia 28 czerwca 1923 r. pełnił funk−
cję proboszcza w Trzciance. Następnie przez 23
lata był proboszczem w Sypniewie, w ówczesnym
powiecie wałeckim, gdzie po długiej i ciężkiej cho−
robie zmarł w dniu 31 stycznia 1946 r. Tam też na
cmentarzu zachował się jego grób.
Nie byłoby udostępnionej dla
dzisiejszego pokolenia Kroniki
parafii, gdyby nie benedyktyńska
praca ks. Łukasza Nowaka MS,
który rozszyfrował ręcznie napisa−
ny niemiecki gotyk. Saletyn jest
rodem z Nowej Wsi, urodził się

w 1985 r. w Trzciance, studiował filozofię i teolo−
gię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie, a następnie teologię w Theologische
Hochschule Chur w Szwajcarii. W 2013 r. przyjął
święcenia kapłańskie, obecnie mieszka w Księ−
stwie Liechtensteinu i posługuje jako duszpasterz
w sześciu parafiach w Szwajcarii. W dniu 28 sierp−
nia br., korzystając z wakacyjnego przyjazdu, od−
było się w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej spotka−
nie autorskie z tłumaczem i redaktorem przypi−
sów ks. Łukaszem Nowakiem MS, połączone
z promocją Kroniki parafii.
Oby to dwujęzyczne polsko−niemieckie wyda−
nie znalazło szerokie uznanie w wielu trzcianec−
kich domach, a także u niemieckich potomków
— byłych mieszkańców naszego miasta. Książka
edytorsko pięknie wydana może być doskonałym
prezentem imieninowym lub przeznaczona na inne
okazje. Tekst przetłumaczonej Kroniki parafii po−
siada wiele adnotacji wyjaśniających współczesne−
mu czytelnikowi przywołane w niej osoby lub wy−
darzenia historyczne. Atrakcyjność książki pod−
noszą także opublikowane zdjęcia i widokówki po−
chodzące z I połowy XX w.
Warto wydać 20,00 zł, aby w swoim domu po−
siadać ciekawą pozycję przedstawiającą historię
pokolenia, które w trudnych czasach I wojny świa−
towej wytrwale budowało Dom Boży. Poznajemy
ich troski i sposób myślenia, które zwłaszcza
w sferze historycznej, odmienny jest od naszego.
Przez kilka pokoleń nasz kościół, wpisany w roku
1985 do rejestru zabytków województwa wielko−
polskiego, służy lokalnej społeczności i stanowi
dla wiernych miejsce modlitwy i spotkania ze
Stwórcą. Zrządzeniem Opatrzności po 173 latach
oderwania naszych ziem od Korony
Trzcianka ponownie wróciła w grani−
ce Polski. Już od 70 lat ta ziemia
i ten kościół powierzone zostały na−
szej dbałości. Stąd realizowane dzi−
siaj prace renowacyjne, które mają
na celu przywrócenie świetności ko−
ścioła na zbliżający się jubileusz 100
rocznicy jego budowy.
Kupując Kronikę parafii, dokła−
damy swoją cegiełkę do renowacji
naszej świątyni.
Grób ks. Alojzego Bucksa
Edwin Klessa
w Sypniewie ko³o Wa³cza

wrzesień, październik 2015
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Bia³ystok. Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego

pomodliliśmy się w kościele pw. św. Apostołów Pio−
tra i Pawła w Suchowoli, w którym ks. Jerzy był mini−
strantem. W pobliskim parku obejrzeliśmy głaz z na−
pisem informującym o tym, że w tym miejscu jest
środek Europy wytyczony w 1775 r. przez królewskie−
go astronoma Szymona Sobiekrajskiego.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białym−
stoku modliliśmy się w kaplicy ks. Michała Sopoć−
ki, gdzie pochowane są doczesne szczątki błogo−
sławionego. Znany jako spowiednik św. Faustyny
Kowalskiej i apostoł Miłosierdzia Bożego angażo−
wał się również w akcję antyalkoholową, został
nazwany apostołem trzeźwości.

Œwiêta Góra Grabarka

Fot.: Edwin Klessa

Biblioteka Parafialna w Trzciance od 1983 r. jest
placówką, której działalność opiera się na pracy kil−
kunastoosobowej grupy wolontariuszy. W ciągu roku
nie ma zbyt wielu okazji do spotkań całego zespołu
bibliotecznego, dlatego w czasie wakacji organizu−
jemy wspólne wyjazdy w różne zakątki Polski i Euro−
py. Takie wyprawy integrują i umacniają wzajemne
relacje. Również książki, czasopisma, mapy, folde−
ry lub fotoalbumy z każdego wyjazdu wzbogacają
ofertę czytelniczą naszej biblioteki.
W dniach 17–21 lipca br. 10 osób z Biblioteki
Parafialnej dwoma samochodami pielgrzymowało
Szlakiem kultur i religii Podlasia. Dzięki współpra−
cy naszej biblioteki z Białostocką Biblioteką Semi−
naryjną w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES mieliśmy doskonałe miejsce wypadowe —
nocleg w Seminarium Duchownym w Białymsto−
ku. Stamtąd co rano wyjeżdżaliśmy zwiedzać naj−
słynniejsze zakątki Podlasia.
W miejscowości Zuzela, gdzie urodził się kard.
Stefan Wyszyński, zwiedziliśmy Muzeum Lat Dzie−
cięcych Prymasa Tysiąclecia zlokalizowane w daw−
nej szkole, do której uczęszczał. Oprócz zgroma−
dzonych pamiątek na tablicy wywieszono ABC
Społecznej Krucjaty Miłości — 10 punktów, które
kard. Stefan Wyszyński skierował do Polaków
w trosce o odnowę moralną Narodu w czasach
głębokiej komuny. Czytamy tam min.: „Mów za−
wsze życzliwie o drugich. Nie przeklinaj. Nie cho−
waj w sercu urazy. Czyń dobrze każdemu”. Od 1967
r., w którym Prymas Polski wydał list pasterski za−
wierający to wezwanie do posłuszeństwa przyka−
zaniu miłości, minęło już 48 lat, lecz jest ono na−
dal aktualne. (Pełen tekst Społecznej Krucjaty Mi−
łości dostępny jest w Bibliotece Parafialnej.)
W Suchowoli zwiedziliśmy Izbę Pamięci ks. Jerze−
go Popiełuszki — wielkiego Polaka, którego relikwie
mamy w naszym kościele. Kapelan „Solidarności”,
męczennik za wiarę, urodził się we wsi Okopy, nieda−
leko Suchowoli. Wśród licznych pamiątek znajduje
się zabytkowa chrzcielnica, przy której ks. Jerzy Po−
piełuszko został ochrzczony, oraz kamienna płyta —
miejsce sekcji zwłok błogosławionego. Zapaliliśmy
znicze na grobie rodziców ks. Jerzego Popiełuszki,

Często słyszy się wypowiedzi, że młodzież nie
ma autorytetów. Bliższe prawdy jest stwierdzenie,
że współczesne środki przekazu pomijają ludzi
wartościowych, a promują tych, którzy niewiele mają
do powiedzenia lub wręcz niszczą pokłady dobra
w sercach młodego pokolenia. W swojej podróży
po Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej napotka−
liśmy wiele ciekawych postaci, które zasługują na
miano wielkiego Polaka. Jednym z nich był kapitan
Władysław Raginis, bohater narodowy z II wojny
światowej, który dowodził obroną strategicznych
umocnień w rejonie Wizny, zwanej „polskimi Ter−
mopilami”. 700 polskich żołnierzy stawiło czoła 42
tysiącom Niemców wspomaganych czołgami i lot−
nictwem. W miejscowości Wizna na ścianie jedne−
go z budynków obejrzeliśmy mural poświęcony do−
wódcy obrony, a w pobliskiej Strękowej Górze za−
paliliśmy znicze przy pomniku, w miejscu, gdzie
znajdują się resztki bunkra, w którym Władysław
Raginis wolał zginąć niż się poddać.
Hołd bezimiennym bohaterom oddaliśmy również
w Treblince, gdzie Niemcy w obozie zagłady zamor−
dowali ok. 800 tysięcy ludzi z całej Europy. Wśród
symbolicznych kamieni ustawionych na terenie obo−
zu znajduje się głaz poświęcony Januszowi Korcza−
kowi i dzieciom z warszawskiego getta. Pomniki
polskich bohaterów spotykaliśmy w każdej większej
miejscowości m.in. Stefana Czarnieckiego w Tyko−
cinie, Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
Podlasie jest magicznym miejscem, gdzie obok
siebie żyją katolicy, prawosławni, ewangelicy, Żydzi
i Tatarzy. Nieopodal kościołów stoją synagogi, cer−
kwie, meczety zgodnie funkcjonujące w przestrzeni
publicznej. W Tykocinie w bożnicy spotykaliśmy grupy
młodzieży z Izraela modlących się wraz ze swoimi wy−
chowawcami, w tym czasie w pobliskim kościele pw.
św. Trójcy odbywały się Msze św. W Hajnówce zwie−
dziliśmy piękną nową cerkiew, która jest nie tylko
wspaniałym dziełem architektonicznym i ważnym
ośrodkiem kultu, lecz także miejscem, w którym od−
bywają się festiwale muzyki cerkiewnej. W Różanym−
stoku modliliśmy się w Sanktuarium Maryjnym przed
cudownym wizerunkiem Matki Bożej Różanostockiej
Wspomożycielki. W Supraślu obejrzeliśmy wspania−
łe budynki cerkwi obronnej oraz podziwialiśmy prze−
piękne ikony w Muzeum Ikon. W Sokółce modliliśmy
się w kolegiacie św. Antoniego, gdzie zdarzył się cud
eucharystyczny. W meczecie muzułmańskim w Kru−
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szynianach wysłuchaliśmy opowieści o życiu i trady−
cjach mieszkających w Polsce Tatarów. W zadumie
spacerowaliśmy wśród krzyży na Świętej Górze wy−
znawców prawosławia — Grabarce. Podobne miej−
sce znaleźliśmy niedaleko Białegostoku w Świętej
Wodzie — Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z po−
bliską Górą Krzyży i cudownym źródełkiem.
Niesamowite były spotkania z ludźmi. Ciepło
wspominamy gościnne przyjęcie nas przez ks. An−
drzeja Kramkowskiego w białostockim seminarium.
Chwile wzruszeń w Tatarskiej Jurcie w Kruszynia−
nach podczas spotkania z Dżennetą Bogdanowicz
(z d. Jakubowska), która do 1984 r. mieszkała
w Trzciance, a obecnie prowadzi gospodarstwo agro−
turystyczne promujące tradycje i kulturę polskich
Tatarów. Na muzułmańskim cmentarzu znaleźliśmy
grób wieloletniej trzcianeckiej położnej Ewy Jakubow−
skiej (1916–2003), która pod koniec życia miesz−
kała właśnie w Kruszynianach.
Doskonałym uzupełnieniem naszej pielgrzymki była
degustacja tatarskich przysmaków (szczególnie sma−
kował nam pierekaczewnik w Tatarskiej Jurcie), po−
dziwianie wystroju Restauracji Carskiej z wagonami
sypialnymi dla turystów i kilkusetletnich dębów w Bia−
łowieży, zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków Podla−
sia w Hajnówce, wizyta w Trzciance koło Sokółki
z wykopaliskami archeologicznymi. A wszystko to za−
chowane w scenerii wiekowych nieprzebytych lasów
Białowieskiego Parku Narodowego.
Pielgrzymka Szlakiem kultur i religii Podlasia
trwała tylko pięć dni, ale na długo pozostanie
w pamięci jej uczestników.
Informacje na temat opisanych miejsc można zna−
leźć na stronie www.bibltk.pl poświęconej pielgrzym−
ce oraz w Bibliotece Parafialnej. Zapraszamy.
Jadwiga Witkowska

Tykocin. ¯ydowscy uczniowie w synagodze

Fot.: Edwin Klessa
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Letnia kolonia
pe³na atrakcji
Tegoroczna kolonia letnia odbyła się w dniach
10–19 lipca 2015 r. w Złotym Stoku, leżącym
w Kotlinie Kłodzkiej, na Śląsku w województwie
dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim. Mia−
steczko, liczące obecnie około 3 tys. mieszkań−
ców, w dawnych czasach było skupione na wy−
dobyciu pięknego surowca — złota!
Był to już nasz trzeci z kolei wyjazd w tamte stro−
ny Polski, ale zawsze zwiedzamy nowe miejsca,
bo bardzo atrakcyjnie turystycznie są tamte tereny.
Tym razem nasza grupa liczyła 38 dzieci. Towarzy−
szyło im trzech opiekunów. Jedynym większym mia−
stem, które tym razem zwiedziliśmy, była stolica
Dolnego Śląska — Wrocław. Piękne widoki rozta−
czały się na okolicę miasta z wieży katedry na Ostro−
wie Tumskim. Ponadto odbyliśmy przepiękny spa−
cer przez mosty i mosteczki, a jest ich około 100!
Zobaczyliśmy również tamtejszy Rynek. To wszyst−
ko utwierdziło nas w przekonaniu, że przyszło nam
być w zachwycającym miejscu.
Przekroczyliśmy granicę. W Czechach byliśmy
w Morawskim Krasie nieopodal Brna, gdzie oglą−
daliśmy zespół jaskiń, przepaści oraz płynęliśmy
łodzią wśród bloków skalnych. W Dobrosovie
oglądaliśmy kompleks umocnień betonowych,
zbudowanych przed II wojną światową. W zamie−
rzeniu miały one zapewnić dobrą obronę granic,
a zostały niedokończone i bez walki oddane Niem−
com w czasie okupacji. Mieszkaliśmy w górach,
więc często spacerowaliśmy po nich, wytyczając
dogodne trasy, lub udawaliśmy się w ustalone
miejsca zwiedzania, gdyż nie wszędzie mogliśmy
dotrzeć autokarem. Czasem słychać było głosy
radości podkreślające, że na co dzień, kiedy to
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idziemy do szkoły, sklepu czy kościoła, nie mamy
tak pod górę!
Byliśmy na spływie pontonami po rzece Nysie
koło Barda Śląskiego, gdzie płynęliśmy 14 km
w czasie trzech godzin! Później po dotarciu do
najbliższego punktu widokowego mogliśmy zo−
baczyć przebyty przez nas szlak wodny i podzi−
wiać panoramę okolicy. Zwiedziliśmy tam też
oczywiście Metropolitalne Sanktuarium Matki
Bożej Strażniczki Wiary Świętej.
Nie mniejszą okazją do wysiłku było przejście
trasy w Leśnym Parku Przygody Skalisko w Złotym
Stoku , jednym z największych w naszym kraju. Im
młodsze dzieci, tym więcej miały odwagi do poko−
nania przeszkód zgromadzonych na wysokościach.
Starsi realnie oceniali swoje możliwości i ostroż−
niej stawiali kroki na platformach oraz linach za−
wieszonych między drzewami. W dalszej kolejno−
ści zwiedziliśmy Kopalnię Złota Złoty Stok, już oczy−
wiście nieczynną, udostępnioną do zwiedzania. Ta
lokalizacja także była okazją do dogłębnego po−
znania tamtej krainy.
Oczywiście w czasie upałów korzystaliśmy
z ochłody na miejscowym basenie. Dobre zaplecze
rekreacyjno−sportowe ośrodka Sport−Kompleks
w Złotym Stoku pozwalało nam na aktywne spę−
dzanie czasu. Dzięki temu mieliśmy okazję organi−
zować różnorakie zawody sportowe, podczas któ−
rych królowała oczywiście piłka nożna. Chłopcy mogli
zaczynać i kończyć dzień z futbolówką przy nodze!
Ponadto braliśmy udział w różnych innych formach
aktywności: konkursach — sportowych, wiedzy,
plastycznym. Z kolei dyskoteki dawały nam okazję
do relaksowania się przy muzyce.
Jak można więc zauważyć, kolejny wyjazd był
bardzo udany. Szkoda, że jest już za nami! W przy−
szłym roku będzie kolejna nasza wyprawa.
s. Beata Czop FRM

Fot.: s. Beata Czop FRM

wrzesień, październik 2015
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Oaza Nowego ¯ycia
ra poruszyła każdego z uczestników. 13 dnia wybrali−
śmy się całą Oazą na dzień skupienia do Sianowa,
gdzie zostały nam przedstawione świadectwa kilku
uczestników należących do innej grupy oazowej. Po−
tem uroczyście podpisaliśmy krucjatę wyzwolenia czło−
wieka, następnie wróciliśmy do Pelplina. Wieczorem
odbyła się modlitwa wstawiennicza, w trakcie której
przewodził ksiądz wraz z trzema animatorkami.
Ostatni dzień miał charakter podsumowania
wspólnego dwutygodniowego pobytu, a dla uczest−
ników był on okazją do uzmysłowienia sobie jego
owoców. W programie tego dnia przewiduje się
uroczystą agapę, czyli ucztę miłości poprzedzoną
liturgią eucharystyczną oraz świadectwami oazowi−
czów. Po obfitej kolacji zaczęły się zabawy oraz nocne
oglądanie filmów. W trakcie także zdążyliśmy po−
dziękować naszym animatorom oraz moderatorom
za wspólne spędzenie czasu.
Warto pamiętać, że ukończenie oazy pierwsze−
go stopnia jest nieomal równoznaczne z zaprosze−
niem do udziału w oazie drugiego stopnia, a na−
stępnie — trzeciego stopnia. Spotkanie oazowe
jest bowiem przygodą duchową, która gdy się już
raz rozpoczęła, nie musi się już nigdy skończyć.
Odtąd nieustannie możemy zacieśniać relację
z naszym najlepszym Przyjacielem — Bogiem.
Patrycja Dobrzañska

Fot.: Patrycja Dobrzańska

Dnia 14 lipca 2015 r. wybrałam się z rodzeń−
stwem na rekolekcje Oazy Nowego Życia pierw−
szego stopnia (ONŻ I) do Pelplina, miasta w woje−
wództwie pomorskim w powiecie tczewskim, zlo−
kalizowanym w odległości 208 km od Trzcianki.
Naszymi moderatorami byli ks. Mateusz Szulc oraz
Agnieszka Huppert.
Byliśmy podzieleni na trzy grupy. Jedna z nich była
oznaczona na czerwono, liczyła sześć osób, a rolę
jej animatorki pełniła Marcelina Podsiadło. Kolejna
grupa — żółta, składała się z pięciu osób, na czele
stała Małgorzata Kamonciak. Ostatni zespół oazo−
wiczów — zielony, liczył sześciu uczestników, towa−
rzyszyła mu animatorka Weronika Słownik.
W poszczególne dni przeżywaliśmy inne tajem−
nice Ewangelii, które poruszały nasze serca. Każ−
demu z osobna został przydzielony tzw. cichy przy−
jaciel, za którego modliliśmy się przez całe reko−
lekcje oraz wspieraliśmy go na swój sposób. Czwar−
tego dnia odbyło się osobiste przyjęcie Chrystusa
jako naszego Pana i Zbawiciela. Każdy z uczestni−
ków zgodził się na to, aby Syn Boży zamieszkał w
ich wnętrzu. Było to dla nas wielkie przeżycie, które
pozostanie w nas na zawsze.
Tajemnicę światła celebrowaliśmy, biorąc udział
w procesji z płonącymi świecami oraz w uroczystej
Mszy św. Następnie nastał dla nas czas zadumy
i refleksji, kiedy to łączyliśmy się z Chrystusem
w tajemnicy bolesnej. W ciągu tych rekolekcyjnych
dni każdy z nas poczuł smak umartwienia. Nie
korzystaliśmy z uciech tego świata. Nie chodzili−
śmy do sklepu, nie korzystaliśmy z telefonów ko−
mórkowych, ponieważ każdy z nas chciał dobrze
i skromnie przeżyć ten czas. W trakcie zgrupowa−
nia odbyło się także symboliczne przybicie naszych
grzechów do krzyża jako znak przyznania się do
słabości, które nam na co dzień towarzyszą.
Potem przyszła pora przeżywania czasu chwały Je−
zusa, zmartwychwstania oraz generalna spowiedź, któ−

Wakacje w La Salette
Dzisiaj, kiedy to piszę i chcę podzielić się kilko−
ma słowami refleksji na temat moich wakacji, to
jestem już w Polsce, ale jeszcze tak niedawno roz−
koszowałam się pięknym widokiem Alp, które ota−
czają niesamowite miej−
sce we Francji, gdzie spę−
dziłam cały lipiec — Sank−
tuarium Matki Bożej w La
Salette.
Moje życie troszkę się
pokomplikowało, musia−
łam wyjechać, aby odpo−
cząć, nabrać nowych sił
na dalszą przyszłość, ale
też wyciszyć się i skupić
na modlitwie. Bóg pod−
sunął mi pomysł — wo−
lontariat w La Salette.
W dniu 27 czerwca wsiadłam w autokar i po−
jechałam. Było naprawdę pięknie, malowniczo
wśród majestatycznych gór, niesamowita cisza
i spokój. Pracę moją rozpoczęłam już na drugi
dzień rano. Pokazano mi, w którym serwisie
będę posługiwać, co będę robić. Codziennie od
godz. 8.00 rano wraz z innymi wolontariuszami
ze Słowacji, Ukrainy, Rosji, ale też z Polski sprzą−
taliśmy pokoje, aby każdy przyjeżdżający piel−
grzym mógł czuć się dobrze i miał gdzie odpo−
cząć w komfortowych warunkach. Praca była
dość ciekawa, przyjemna, z różnymi ludźmi, któ−
rych np. podczas ścielenia łóżek można było
bliżej poznać. Około godz. 12.00 mieliśmy prze−
rwę na obiad, a około godz. 13.00 wracaliśmy,
aby dokończyć to, co zostało jeszcze do zrobie−
nia. Popołudnia najczęściej były wolne. Wspól−
nie z wolontariuszami organizowaliśmy sobie
wspólny czas poprzez uczestniczenie w grach,
zabawach, spacerach czy rozmowach. Mieliśmy
nawet kilka razy fitness, który prowadziła jedna
z wolontariuszek, a zainteresowanie tą formą spę−
dzania czasu wolnego było dość duże. Kilka razy
zorganizowano także tzw. wieczorki zapoznawcze,
na których wolontariusze przedstawiali swoje kra−
je. Było to ciekawe doświadczenie, np. widok
Słowaków w swoich strojach ludowych albo Ukra−
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ińców podczas wieczoru częstujących barszczem
ukraińskim. Po przedstawieniu danego państwa
wszyscy wspólnie bawili się na dyskotece, przy
regionalnych hitach. Oprócz pracy i zabawy był
też czas na modlitwę. W środy zbieraliśmy się,
aby wspólnie odmawiać różaniec lub w innej for−
mie podziękować Matce Bożej za ten przeżywa−
ny czas. Mieliśmy także
sobotnie międzynarodo−
we Msze Święte, na któ−
rych każdy mógł włączyć
się w modlitwę we wła−
snym języku.
Ja pracowałam, ob−
sługując pokoje, nato−
miast całe sanktuarium
podzielone jest na jesz−
cze inne serwisy, w któ−
rych również posługiwali
wolontariusze. Można
wymienić między innymi
zmywak, restaurację, wydawanie posiłków piel−
grzymom, ale też wolontariuszom. Każdy był od−
powiedzialny za dany serwis, w którym pracował.
Pielgrzymi przyjeżdżający do La Salette byli bar−
dzo wzruszeni, a niektórzy nawet zdziwieni, że
słyszą swój ojczysty język wśród personelu. Pod−
czas mojego pobytu w lipcu najwięcej pielgrzymów
przybyło z Polski. Otrzymałam wiele pięknych słów,
wyrazów wdzięczności i szacunku właśnie w oj−
czystym języku. Jest to niesamowite, kiedy w da−
lekiej Francji w górach można spotkać kogoś po−
chodzącego z własnego kraju.
Czas spędzony w La Salette był dla mnie bar−
dzo mocnym doświadczeniem życiowym. Przeży−
łam tam cudowny miesiąc, który minął tak szyb−
ko, że zanim się obejrzałam, już trzeba było wra−
cać do domu. Poznałam wielu wspaniałych ludzi,
ich kulturę i język, nauczyłam się szacunku do
innych narodowości oraz tego, że w tak negatyw−
nie nastawionym świecie można się zjednoczyć
i służyć innym, będąc z całkiem różnych zakątków
świata. Praca, modlitwa, zabawa i bycie razem —
to wszystko sprawiło, że stworzyliśmy jedną wielką
wolontariacką rodzinę. Był to dla mnie czas Bożej
łaski, dlatego jeśli będzie taka możliwość, to
chciałabym jeszcze kiedyś tam wrócić.
Joanna Grzywacz

Fot.: Joanna Grzywacz

wrzesień, październik 2015
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Konfitura gruszkowa z karmelem i wanili¹

P

rzed nami schyłek lata i początek wiosny.
Od wieków nasze babcie i mamy przygo−
towywały w tym czasie różnorakie przetwo−
ry z sezonowych owoców i warzyw. Był to sposób
na przechowanie tych, które szybko ulegały ze−
psuciu. Zamknięty w szczelnym słoiku smak lata
nie da się zastąpić zakupionymi w sklepach prze−
tworami produkowanymi na skalę przemysłową.
Warto włożyć trochę wysiłku, aby przekazać ko−
lejnym pokoleniom smaki naszego dzieciństwa.
Z sentymentem wspominam marynowane podgrzyb−
ki i opieńki, konfitury, kompoty i soki owocowe,
marmolady z truskawek, jabłek i gruszek, powidła
i inne przetwory. Nie dorówna im
żaden zakupiony produkt.
Zachęcam wszystkich do
eksperymentów smakowych.
W wielu domach przetwory od
lat nabrały zupełnie nowych wa−
lorów smakowych: ogórki w mu−
sztardzie, konfitura pomarań−
czowa z kardamonem i imbi−
rem, konfitura z pigwy lub pi−
gwowca japońskiego.
W ubiegłym roku do marmola−
dy jabłkowej dodałem prażone mig−
dały i orzechy, ale także goździki,
cynamon i kwiat lawendy. Wy−
kwintną konfiturę uzyskamy także,
gotując płatki dzikiej róży w syropie
z cukru i kwasku cytrynowego.

W tym numerze proponuję Państwu przepis
na konfiturę gruszkową z karmelem i wanilią.
Z podanej proporcji wyjdzie około trzech słoików
200 ml. Potrzebujemy zatem:
1,5 kg soczystych gruszek,
jedną laskę wanilii lub łyżeczkę waniliowego
ekstraktu,
300 g cukru,
30 g masła,
soku wyciśniętego z jednej cytryny lub odrobi−
ny soli.
Gruszki obrane kroimy w kostkę. Rozcinamy la−
skę wanilii, wydobywając ziarenka. Karmelizujemy
cukier na wolnym ogniu, uważa−
jąc, aby się nie spalił. Karmel
gasimy roztopionym masłem,
energicznie mieszając. Dodaje−
my ziarna wanilii oraz gruszki,
ewentualnie sok cytrynowy lub
1/4 łyżeczki soli i smażymy na
średnim ogniu, uważając, aby
konfitura się nie przypaliła. Gdy
połowa soku gruszkowego wy−
paruje, możemy przygotowaną
konfiturę przełożyć do słoiczków
i zapasteryzować.
Nasze arcydzieło świetnie
sprawi się jako dodatek do
deserów, lodów czy na kanap−
kę. Smacznego!
ks. Piotr Stangricki MS
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·

·
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