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Światło z La Salette

Pos³uga
asystenta
generalnego
saletynów
w Rzymie
Z Asystentem Generalnym Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bo¿ej z La Salette,
prokuratorem przy Stolicy Apostolskiej
i proboszczem parafii pw. Matki Bo¿ej
Saletyñskiej w Rzymie
ks. Henrykiem PrzeŸdzieckim MS
rozmawia ks. Józef Kopciñski MS.
Dla naszej społeczności jest wielkim zaszczy−
tem, że człowiek, który wychował się w Trzcian−
ce, pełni obecnie funkcję asystenta generalnego
saletynów. Co sprawiło, że został Ksiądz wybra−
ny do rady generalnej naszego zgromadzenia?
W moim wyborze nie ma jakiejś nadzwyczajnej
przyczyny. Zawsze na kapitułę generalną jadą przed−
stawiciele poszczególnych prowincji i najczęściej
ktoś z nich wchodzi w skład rady generalnej. Naj−
częściej nowo wybrany generał sugeruje, kogo
chciałby mieć w swoim zespole. Tak było w moim
przypadku, kiedy to generał ks. Silvano Marisa MS
wskazał na moją osobę z racji tego, iż znaliśmy się
z czasu moich studiów w Rzymie, gdzie był on pro−
boszczem parafii, na terenie której mieszkałem.
Uważałem, że będzie z nim dobra współpraca i dla−
tego przyjąłem wybór. W obecnej radzie generalnej
oprócz mojej osoby jest Filipińczyk, Amerykanin
i Brazylijczyk.
Na czym polega posługa Księdza jako asysten−
ta generalnego?
Zadaniem asystenta generalnego jest pomoc
generałowi w zarządzaniu zgromadzeniem. Pole−
ga to na tym, że członkowie rady otrzymują wcze−

śniej pewne zagadnienia do przygotowania, które
będą podejmowane na wspólnym spotkaniu. Na−
stępnie generał zwołuje całą radę, na której są
omawiane i dyskutowane owe tematy, po czym
następuje głosowanie nad nimi i przyjęcie tych
kwestii przez zgromadzenie jako decyzji rady ge−
neralnej. Praca polega również na tłumaczeniu
tekstów, które z poszczególnych prowincji przy−
chodzą do Rzymu i stąd wychodzą. Najczęściej
każdy z nich przekłada się na cztery języki. Poza
tym są również wizytacje poszczególnych prowin−
cji. Obecny ksiądz generał kładzie na nie duży
nacisk i poświęca im wiele czasu. Najbliższa wi−
zytacja trwająca miesiąc będzie na Madagaska−
rze, dokąd pojedziemy w czterech, by spotkać się
z każdym tam żyjącym zakonnikiem. Jest to czas
na rozmowę, stawianie pytań czy wyjaśniania róż−
nych kwestii.
Oprócz asystenta generalnego jest również
Ksiądz proboszczem parafii w Rzymie. Dlaczego
nastąpił taki wybór i jak da się tę posługę pogo−
dzić z pracą asystenta?

Byłem ostatnim kandydatem z Polski do obję−
cia probostwa w tej parafii. Wcześniejsi kandyda−
ci nie zostali zaakceptowani przez kardynała Ago−
stino Valliniego, ponieważ według jego opinii nie
mieli wystarczającej praktyki w diecezji rzymskiej.
Ja podobnie nie posiadałem większego doświad−
czenia w tym zakresie, ale kardynał uznał, że mój
trzyletni pobyt w Rzymie wystarczy do tego, bym
został proboszczem. Powodem mojej nominacji
było odejście poprzedniego proboszcza w wieku
78 lat życia na emeryturę. Parafia, której prze−
wodniczę, ma 60 lat istnienia i zamieszkują ją
głównie ludzie starsi. Z tej racji, mimo że jest
w niej dwupoziomowy kościół, kiedyś tętniący
życiem, obecnie niewielu znajduje się tu wiernych.
Pozostały tylko wspomnienia najstarszych para−
fian związane z istniejącymi kiedyś prężnymi wspól−
notami czy wystawianymi sztukami teatralnymi.
Dzisiaj z racji małej ilości wiernych trzeba było ogra−
niczyć liczbę niedzielnych Mszy św., zredukować
je z sześciu do czterech.
Jak wygląda organizacja Kościoła, gdzie papież
Franciszek jest biskupem Rzymu?
Papież z racji swoich obowiązków nie może bez−
pośrednio zarządzać diecezją rzymską, dlatego czyni
to w jego imieniu kardynał Agostino Vallini. Oprócz
tego ten obszar podzielony jest na cztery sektory,
który każdy ma swojego biskupa, a za całość dusz−
pasterstwa odpowiedzialny jest wspomniany wika−
riusz generalny Rzymu.
Ilu księży posługuje w tej parafii?
Nasza wspólnota jest złożona, bowiem miesz−
kamy w domu, w którym znajdują się zarówno
rada generalna, księża studenci z całego świata
— obecnie jest ich 20, oraz sześciu kapłanów
przeznaczonych do posługi w parafii, a wśród nich
jest jeden Polak pochodzący z Rzeszowa ks. Piotr
Jerzykiewicz.
Jakie wspólnoty są zorganizowane w rzymskiej
parafii?
Najaktywniejszą grupą młodzieżową są harce−
rze, których opiekunem jest ks. Piotr Jerzykiewicz.
Są oni obecni na Mszach św. w mundurach, po−
dejmują szeroką działalność liturgiczną i parafialną.
Często też wyjeżdżają na obozy formacyjne. Jest
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również Odnowa w Duchu Świętym oraz wspólno−
ta świeckich saletynów.
Mając doświadczenie pracy parafialnej w Pol−
sce, co Ksiądz przeniósłby z Polski do Rzymu i
odwrotnie — z Rzymu do Polski?
Nic bym nie przenosił, ponieważ to nie jest tak,
że to, co sprawdza się w jednym kraju, nie zawsze
ma rację bytu w drugim. Zwykle każdy naród ma
swoją specyfikę, która sprawia, że pewnych rzeczy
nie da się adaptować. Sądzę, że byłoby błędem
przenoszenie pewnych form pobożności czy działal−
ności duszpasterskich do innego kraju, zwłaszcza
że czasem można być posądzonym o polonizację
Kościoła. Wspólnota wiernych w danym państwie
jest przyzwyczajona do swego stylu i tradycji, dlate−
go pierwszą rzeczą jest poznanie lokalnych tradycji
i ich rozwijanie. Oczywiście są pewne ogólnoświa−
towe wspólnoty, takie jak np. Odnowa w Duchu
Świętym, które wszędzie mają podobne zasady
działalności.
Ile trwa kadencja rady generalnej i czy wróci
Ksiądz do Polski po jej zakończeniu?
Kadencja rady generalnej saletynów trwa 6 lat.
Jesteśmy w tej chwili po połowie tego czasu. Za−
częliśmy urzędowanie w radzie generalnej w 2012 r.,
a kończymy w 2018 r. Czy wrócę do Polski? Nie
wiem. Bardzo bym chciał, bowiem przebywając w
Polsce, byłbym u siebie i lepiej bym się tu czuł, ale
zostawiam tę sprawę Panu Bogu. Nigdy nie sta−
wiam sobie w życiu zakonnym i kapłańskim żad−
nych celów do osiągnięcia. Oddaję to Panu Bogu,
który najlepiej wie, gdzie mam być i co robić.
Dziękując Księdzu za rozmowę, życzę Księdzu
łaski wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W
24 czerwca uroczystymi Mszami św. ucznio−
wie i pedagodzy trzcianeckich szkół zakończyli
zajęcia dydaktyczno−wychowawcze w roku szkol−
nym i katechetycznym 2015/2016. Tym samym
rozpoczęły się tak upragnione przez wszystkich
wakacje!
26 czerwca (Niedziela) w kościele filialnym
naszej parafii w Nowej Wsi odbył się odpust ku
czci jego patronów św. apostołów Piotra i Pawła,
których uroczystość przypada w dniu 29 czerwca.
18 lipca odszedł do Pana nasz duszpasterz
ks. Józef Źrebiec MS, który pełnił w naszej parafii
posługę duszpasterską w latach 1965–1966
i od 1988 r. do dnia swojej śmierci. Wszyscy za−
pamiętaliśmy go jako długoletniego opiekuna kan−
celarii parafialnej oraz wspólnot Żywego Różańca
i III Zakonu Franciszkańskiego, a także kapelana
trzcianeckiego Domu Pomocy Społecznej.
21 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe
naszego duszpasterza śp. ks. Józefa Źrebca MS.
Mszę św. żałobną w naszym kościele celebrował
i homilię wygłosił ks. Piotr Ciepłak MS — wika−
riusz prowincjalny Prowincji Polskiej Zgromadze−
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Euchary−
stię koncelebrowali: proboszcz naszej parafii ks.
Wawrzyniec Skraba MS, ks. Stanisław Grzyb, pro−
boszcz z Kąt — rodzinnej parafii śp. ks. Józefa,
a także współbracia saletyni z Polski i zagranicy
oraz księża dekanatu Trzcianka i przyległych pa−
rafii. Obecne były także siostry zakonne z trzcia−
neckiego Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, a uroczystą oprawę liturgii zapew−
nił swym kunsztem Chór Trzcianeckiego Domu
Kultury „Pasjonata” pod dyrekcją Bartosza Śliwiń−
skiego. W kościele wraz z rodziną i bliskimi zmar−
łego zgromadzili się także liczni parafianie, w tym
m.in. poczty sztandarowe i delegacje wspólnot oraz
grup modlitewnych, a także przedstawiciele pen−
sjonariuszek i personelu trzcianeckiego Domu Po−
mocy Społecznej. Ceremonię pogrzebową na cmen−
tarzu komunalnym w Trzciance poprowadził ks. Zbi−
gniew Wal MS (proboszcz naszej parafii w latach
1997–2006). Kondukt żałobny przeszedł główną
aleją cmentarza do grobowca księży misjonarzy
saletynów. Tutaj ciało śp. ks. Józefa Źrebca MS
będzie oczekiwało Dnia Zmartwychwstania.

1 sierpnia z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Skrzatuszu wyruszyła 34 Koszalińsko–Kołobrze−
ska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W jej skła−
dzie w Grupie VIII („białej”) podążali pielgrzymi
z naszej parafii. W tym roku, ze względu na trwa−
jące w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, poszcze−
gólne grupy pielgrzymkowe nie wyruszały ze swo−
ich parafii, ale pątnicy zebrali się bezpośrednio
właśnie w Skrzatuszu. Tegoroczne przesłanie piel−
grzymki brzmiało: „Błogosławieni miłosierni”.
Czwartego dnia wędrówki, zgodnie z tradycją,
z pątnikami na szlaku spotkał się proboszcz na−
szej parafii ks. Wawrzyniec Skraba MS. Wraz
z delegacją wspólnoty parafialnej przywiózł on dar
trzcianeckich piekarzy — pyszne pączki! Ten pre−
zent ma podwójną wymowę — pokrzepia fizycz−
nie oraz wzmacnia duchowo świadomością, że
cała nasza społeczność pamięta i wspiera pątni−
czy trud pielgrzymujących, również modlitwą.
9 sierpnia przeżywaliśmy święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża — patronki Europy, 10 sierp−
nia natomiast — uroczystość ku czci św. Waw−
rzyńca. W tym dniu szczególne modlitwy kierowa−
liśmy w intencji naszego proboszcza ks. Wawrzyń−
ca Skrabę MS — z okazji jego imienin.
13 sierpnia wieczorem powrócili z Jasnej Góry
pątnicy Grupy VIII („białej”) 34 Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę.
15 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Wniebo−
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, w tradycji ludo−
wej nazywane świętem Matki Bożej Zielnej. W Pol−
sce w tym dniu obchodzimy również Święto Wojska
Polskiego. Z tej okazji w naszym kościele o godz.
11.00 odprawiono uroczystą Mszę św. w intencji
Ojczyzny i Wojska Polskiego. Podczas wszystkich
Mszy św. tradycyjnie święcono przyniesione przez
Parafian bukiety ziół, kwiatów i owoców.
Przez całe wakacje w prezbiterium naszego ko−
ścioła trwały prace konserwatorskie środkowej i dol−
nej części nastawy oraz mensy ołtarza głównego.
Konserwatorzy planują zakończyć zabiegi renowacyj−
ne do końca września 2016 r., a ich całościowy koszt
wyniesie 125 811 zł. W sierpniu dokonano także
prac rewitalizacyjnych drzwi i pozostałych elementów
znajdujących się w przedsionku kościoła.
Piotr Syrotiak
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Pogrzeb ks. Józefa Źrebca MS

Zakoñczenie zajêæ szkolnych

Renowacja o³tarza

Bo¿e Cia³o – procesja

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Krzysztof Felsmann

Na trasie pielgrzymkowej
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Kroki w stronê mi³osierdzia
– 34 Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê
Sierpieñ to czas licznych pielgrzymek.
P¹tnicy niemal z ca³ej Polski wyruszaj¹
przed obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej, by za Jej
orêdownictwem wypraszaæ potrzebne
³aski. U stóp Maryi sk³adaj¹ wszystkie
intencje noszone w sercu. Równie¿
z naszej diecezji koszaliñskoko³obrzeskiej, jak co roku, w dniu
1 sierpnia 2016 r. z Sanktuarium Matki
Bo¿ej Bolesnej w Skrzatuszu wyruszy³a
34 Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê.
Rozpoczê³a siê ona uroczyst¹ Msz¹
œwiêt¹ i b³ogos³awieñstwem biskupa
Edwarda Dajczaka. Nastêpnie wszystkie
grupy wyruszy³y na pielgrzymi szlak.
Tak samo a jednak inaczej
Tegoroczna pielgrzymka odznaczała się wyjąt−
kowością z dwóch powodów. Przede wszystkim
odbyła się w Roku Miłosierdzia, który obecnie prze−
żywamy. Hasło „błogosławieni miłosierni” wybrzmie−
wało bardzo wyraźnie przez całe 13 dni naszego
wędrowania. Już w dniu 1 sierpnia, przechodząc
przez skrzatuską Bramę Miłosierdzia, mogliśmy
uzyskać odpust zupełny. Jest to jedno z kilku wy−
jątkowych, symbolicznych wejść diecezjalnych, któ−
rego przekroczenie i spełnienie innych dodatkowych
warunków daje taką możliwość.
Każdego dnia podczas marszu śpiewaliśmy,
modliliśmy się i słuchaliśmy różnych konferencji.
Wszystkie dotyczyły uczynków miłosierdzia wzglę−
dem duszy i ciała. Codziennie zaproszeni goście
starali się przybliżyć nam jeden z nich.
Nie bez znaczenia był również czas, w którym
odbywała się pielgrzymka. Mówiono, że jest ona
kontynuacją czy też echem zakończonych dzień
wcześniej Światowych Dni Młodzieży. Ducha ŚDM−
u dało się nie tylko odczuć w kazaniach, konferen−

cjach czy rozmowach, ale i zobaczyć w niezliczonej
ilości plecaków i nakryć przeciwdeszczowych osób
przybyłych prosto z Krakowa. Wielokrotnie przywo−
ływano papieskie słowa. Na zakończenie dwuty−
godniowych zmagań biskup podziękował wszyst−
kim pątnikom za odpowiedź na wezwanie papieża
Franciszka do poderwania się z wygodnej kanapy
i podjęcia trudu pielgrzymowania.
Istota drogi
Pielgrzymka to akt religijno−pokutny. Nie wybiera
się na nią w celach rekreacyjnych, choć bywają i tacy,
którzy tak myślą. Nie są to też typowe nauki ewange−
lizacyjne. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze ukazu−
jące wartości wynikające z wyzbywania się wygody,
pokonywania przeciwności i poświęcania się dla dru−
giego. Najważniejsza jest intencja. Nie bez powodu
wyrusza się na szlak pątniczy. Wielu pielgrzymów
mówiło, że bywało ciężko, nie mieli sił. Jedynie przyję−
ty zamiar na wstępie wędrowania motywował ich do
podjęcia walki z własnymi słabościami. Niektórzy idą,
prosząc o zdrowie, inni o trzeźwość, a kolejni w ra−
mach podziękowania za otrzymane łaski.
Zdarzają się większe i mniejsze cuda. Bóg działa
nie tylko w rodzinach pątników, ale w sercach wszyst−
kich dobrodziejach pielgrzymki. Dwa lata temu jed−
na z kobiet przyjmująca pielgrzymujących zwierzyła
się, że modli się o dziecko. Straciła już jedną ciążę,
a lekarze ostrzegali przed urodzeniem kolejnego
dziecka. Prosiła, aby i jej intencję zanieść przed tron
Najświętszej Matki. Wiara i siła wspólnej modlitwy
sprawiły, że w tym roku mogliśmy zobaczyć u tej
pani jej 10−miesięcznego Jasia.

Podczas drogi również dzieją się niezwykłe rze−
czy. Trzeba jedynie nauczyć się je dostrzegać. Duch
Święty otwiera serca ludzi na potrzeby drugiego
człowieka. Jeden z księży pokonywaną trasę pro−
wadzącą na Jasną Górę przyrównał do życiowej piel−
grzymki każdego z nas. Tak jak na pielgrzymim
szlaku, tak w życiu zdarzają się zranienia, bóle,
upadki. Nie brakuje jednak sukcesów i radości.
Często okazuje się, że nie cel jest najważniejszy.
To, co najistotniejsze, dokonuje się w drodze.
Potrzebujemy siebie razem
Na pielgrzymce jest zwyczaj zwracania się do
siebie „bracie” i „siostro”. Służy to budowaniu
poczucia wspólnoty i jedności. W jednej z pielgrzym−
kowych piosenek śpiewamy: ,,Bo nikt nie ma
z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą
to, co ma najlepszego.”. Widać to bardzo wyraźnie
podczas drogi.
Pielgrzymka to również duże przedsięwzięcie lo−
gistyczne. W każdej z ośmiu grup były osoby odpo−
wiedzialne za poszukiwanie noclegów. Szły one od
drzwi do drzwi, by zapewnić pątnikom dach nad
głową. Reakcje ludzi bywały bardzo różne. Niektó−
rzy bali się wpuścić obcych, nie chcieli kłopotu. Jed−
nak zdarzali się i tacy, którzy obecność pielgrzy−
mów traktowali jako Boże błogosławieństwo. Prócz
kwatermistrzów ważną rolę pełnili porządkowi. Dbali
oni o bezpieczeństwo idących na całej trasie. Pod−
biegali, zatrzymywali ruch, wracali i ostrzegali o za−
grożeniu. Jeszcze inni odpowiadali za śpiew, grę
na gitarze i modlitwę podczas drogi. Nieoceniona
była również rola służby medycznej, która na każ−
dym postoju smarowała, masowała i unierucha−
miała obolałe nogi, starając się nieco „naprawić”
pielgrzymów. Niektóre posługi pozosta−
wały nieco mniej widoczne, ale bez nich
nasz marsz byłby niemożliwy. Kierow−
cy sanitarki i bagażówki okazywali się
niezastąpieni. Towarzyszyli nam na
całej trasie. Nad każdą z grup czuwał
ksiądz przewodnik. Dbał o zaplecze lo−
gistyczne, ale przede wszystkim o du−
chowy rozwój pielgrzymów. Pielgrzym−
ka łączy się nie tylko z pątnikami i funk−
cyjnymi, ale również z udziałem wszyst−
kich dobrodziejów. Każdy może jakoś
pomóc. Tutaj żaden talent się nie
marnuje.
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Moc dobroci
Dwa tygodnie wędrowania to sporo czasu; zdecy−
dowanie za dużo, żeby udawać, tym bardziej, gdy do−
chodzi ból i zmęczenie. Trudno odsunąć od siebie ego−
izm, własną wygodę i mimo wszystko być miłosier−
nym. Czasami może wydawać się to nawet niemożli−
we, jednak na tym polega piękno pielgrzymowania, by
pokornie znosić różne przeciwności. Prawdziwy pielgrzym
to człowiek, który potrafi dostrzegać najmniejsze do−
bro. Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym miejscu szklan−
ka wody, suchy placek drożdżowy czy pomoc w niesie−
niu plecaka cieszą równie mocno.
Pielgrzymka uczy wdzięczności. Dodaje wiary
w ludzi. Trudno nawet zliczyć ilość osób, które przez
bezinteresowną pomoc bądź modlitwę włączyły się
w tegoroczne wędrowanie na Jasną Górę. Niemal
każdego dnia otrzymywaliśmy ciepły posiłek w za−
mian za proste „Bóg zapłać”. Mieszkańcy parafii,
przez które przechodziliśmy wspólnie, przygotowywali
dla nas obiady. Czasami na własną rękę ludzie wy−
chodzili przed domy, częstowali ciastem, wodą, ogór−
kami czy jabłkami. Dawali to, co mieli. Są jeszcze
ludzie, którzy wierzą, że dobro wraca.
P¹tniczka

Fot.: Jolanta Kotiuszko

wrzesień, październik 2016
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Po¿egnanie z Trzciank¹
Z ks. Piotrem
Stangrickim MS
rozmawia
Aleksandra Mleczek.
Z jakim nastawieniem
kieruje Ksiądz swoje kroki
dotyczące podjęcia posługi
na nowej placówce w związku z zadaniem powie−
rzonym Księdzu przez przełożonych prowincjalnych?
Właśnie Ksiądz rozpoczyna pracę w mieście Pe−
terborough w Anglii w parafii pw. St. Peter and All
Souls, położonym około 118 km na północ od
Londynu.
Dla mnie jest to nowa przygoda, dlatego wyru−
szam tam z radością. Doświadczeniem mojego
życia kapłańskiego jest to, że jeśli zakonnik idzie
tam, gdzie Bóg go posyła, to zawsze będą tego
dobre owoce. Myślę, że Pan przygotował coś kon−
kretnego i będzie z tego wiele korzyści, pewnie dla
mnie i dla tych ludzi, którym będę posługiwał. Oczy−
wiście odnajduję w sobie obawę dotyczącą opano−
wania języka obcego, ale ufam, że — jak mówi
święty Paweł: „Wystarczy Ci mojej łaski” — Jezus
dopomoże, aby temu podołać.
Co z pobytu w Trzciance zapadło najbardziej
w Księdza pamięci oraz sercu?
Niewątpliwie bardzo fajnym doświadczeniem były
piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Skrzatusza,
praca ze wspaniałą ekipą nauczycieli, rodziców
i dzieci w szkole katolickiej, również festyny para−
fialne, które przygotowywałem. Niezwykłym do−
świadczeniem była organizacja orszaku Trzech Króli
i tańca wielkanocnego. W Trzciance spotkałem się
z wielką życzliwością ludzi, hojnością tutejszych
Mieszkańców, co na pewno zabiorę ze sobą w
pamięci. Dzięki pomocy wielu osób udało się rów−
nież dwukrotnie zbudować w kościele bardzo ładną
szopkę bożonarodzeniową.
Jakie wartości starał się Ksiądz przekazywać
dzieciom i młodzieży, pracując jako prefekt w szko−
le katolickiej?

Myślę, że niezwykle istotny w życiu jest trwały
kręgosłup moralny, w tym przede wszystkim wier−
ność zasadom, nie tylko chrześcijańskim, ale
w ogóle tym dotyczącym człowieczeństwa, szacu−
nek do drugiego, starszych, do kolegi czy koleżan−
ki w klasie, która stanowi taki mały świat obrazu−
jący nasze życie. W szkole dzieci uczą się również
więzi, które potem przeniosą w dorosłość, ale naj−
istotniejsze jest to, żeby chciały słuchać Boga, szu−
kać Jego woli, nawet wtedy, jeżeli dzisiaj jest im to
nie po drodze. Jestem przekonany, że On też wy−
korzysta i te bieżące doświadczenia naszych
uczniów, aby kiedyś dać im doświadczyć, że jest
Panem, który kocha i chce człowieka poprowadzić
jak pasterz przez różne trudności do zbawienia.
O jakie nowe doświadczenia duszpasterskie
wzbogacił się Ksiądz, będąc opiekunem wspól−
not parafialnych?
W tej parafii po raz pierwszy prowadziłem kręgi
rodzin Domowego Kościoła. Jest to ciekawa i grun−
towna formacja dla małżonków. Oczywiście tak, jak
każda wspólnota, jest ona owocna na tyle, na ile
człowiek sam się zaangażuje i chce Panu Bogu od−
dać swoje serce. Pierwszy raz także tutaj w moim
życiu kapłańskim prowadziłem nauki dla dorosłych
i młodzieży nazywane katechezami neokatechu−
menalnymi. W okresie wielkanocnym przez pięć
niedziel przez te cztery lata uczestniczyliśmy i pro−
wadziliśmy tzw. ewangelizacje na placach miast
— w Czarnkowie i Trzciance, i było to rzeczywiście
doświadczenie bardzo inspirujące i głębokie. Dusz−
pasterstwo dzieci i nauczycieli w szkole katolickiej i
naszej parafii stanowiło dla mnie również ważne i
wymagające doświadczenie. Miałem też okazję po−
sługiwać tutaj poprzez czteroletnią działalność w ga−
zecie parafialnej „Światło z La Salette”, w tym przez
trzy lata jako redaktor naczelny tego pisma. Okaza−
ło się, że wielkim powodzeniem cieszyła się rubry−
ka z przepisami kulinarnymi, a ponieważ przygoto−
wywanie różnych potraw jest moim hobby, więc cie−
szy mnie, że mogłem kogoś tym zarazić.
Jakie zmiany zaszły w naszej parafii w ciągu
ostatnich czterech lat?

Na pewno wielką zmianą w
naszej parafii jest ta związana z
otoczeniem domu zakonnego i
kościoła, a nade wszystko re−
mont prowadzony w świątyni,
modyfikacje w jej wyglądzie. To,
co najbardziej rzuciło mi się w
oczy, gdy przyjechałem do
Trzcianki, to warstwy kurzu obec−
ne dawniej na górnych oknach
kościoła, zniszczone i pobrudzo−
ne ściany. Teraz jest on piękny,
odnowione są malowidła, poma−
lowane ściany, pięknie lśni gór−
na część ołtarza. Przed plebanią
zrobiło się przestronnie i przejrzyście. Dodatkowo
też została wprowadzona adoracja wieczysta w na−
szej parafii w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej, poja−
wiły się figury Pięknej Pani z La Salette i pastusz−
ków przed kościołem. Wracając ze szkoły, wielokrot−
nie widziałem w tym miejscu modlących się ludzi
w różnym wieku do Matki Bożej.
Jaki jest Księdza „przepis kulinarny” na życie
zgodne z Ewangelią?
To ciekawe sformułowanie. Przepis kulinarny
raczej kojarzy się z jedzeniem. Skoro tak zostało
mi postawione pytanie, to powiem, że ciekawą rzecz
zaznaczył św. Augustyn o Chlebie Eucharystycznym,
który ma inną właściwość niż chleb pojmowany fi−
zycznie. Otóż chleb jako pokarm po spożyciu budu−
je, tworzy nasze ciało. Chleb, którym jest ciało Je−
zusa, jest silniejszy niż my, i to On nas w siebie
przemienia. Myślę, że to jest najistotniejsze. Jeśli
korzystamy z sakramentów, regularnie uczestniczy−
my w spowiedzi tak, aby stale móc przyjmować
Komunię Świętą, to Chrystus zaczyna nas przemie−
niać i chcemy pełnić Jego wolę, widzimy ją w na−
szym życiu i to powoduje, że idziemy rzeczywiście
ku zbawieniu. Wydaje mi się, że to jest najprostszy
przepis na nalewkę życia duchowego.
Co w wolnym czasie lubił Ksiądz robić najbardziej?
Mam wiele różnych pasji i zainteresowań. Mo−
imi ulubionymi jest hodowla kwiatów, zmagania
i przygody kulinarne. Chętnie słucham głębokich
i po mistrzowsku wykonanych piosenek Edyty Gep−
pert i Anny German.

9

Co na zakończenie chciałby Ksiądz powiedzieć
Mieszkańcom Trzcianki?
Wielkim darem i zaszczytem dla mnie jest to, że
mogłem posługiwać wśród Was, Drodzy Parafia−
nie i Czytelnicy „Światła z La Salette”. Pragnę Wam
podziękować za ciepłe przyjęcie i wszelką Waszą
życzliwość, dobro. Mam nadzieję, że z łaską Pana
i ja w pewien sposób mogłem się przyczynić dla
Waszego wzrostu. Jeżeli tak było, to tylko dzięki
łasce Boga. Tych z Was, którzy poczuli się w jakiś
sposób dotknięci czy potraktowani niesprawiedli−
wie z mojej strony, pokornie proszę o wybaczenie.
Życzę Wam, aby Pan Bóg prowadził Was dalej
w waszym życiu. Do zobaczenia.
W imieniu redakcji naszej gazety parafialnej,
Czytelników „Światła z La Salette” oraz wszyst−
kich Parafian dziękujemy Księdzu za gorliwą po−
sługę kapłańską i życzymy błogosławieństwa Bo−
żego oraz opieki Matki Bożej na każdy kolejny dzień
Księdza życia.

Fot.: Krzysztof Felsmann
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Na rowerach

W dniu 3 lipca 2016 r. z Trzcianki wyruszyła
grupa pątników rowerowych na kolejną, siódmą
już, pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjeżdzających po−
błogosławił ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS.
Pierwszym etapem był dojazd do Wałcza na spo−
tkanie i nocleg z uczestnikami 7 Diecezjalnej Piel−
grzymki Rowerowej na Jasną Górę. W kolejnym
dniu rano w Skrzatuszu w Sanktuarium Matki Bo−
żej Bolesnej odbyła się Msza św. prowadzona przez
ks. biskupa Edwarda Dajczaka, a potem wyruszyli−
śmy w trasę. Do grupy z Trzcianki, która była w tym
roku 6−osobowa, dołączyli pielgrzymi z Piły, Słup−
ska, Chodzieży i Złotowa.
Kolejnym punktem naszej drogi była wizyta na
Polach Lednickich, miejscu Chrztu Polski w 1050 r.,
gdzie wspominaliśmy jego rocznicę, odnowiliśmy
przyrzeczenia chrzcielne i nawiedziliśmy grób ojca Jana
Góry OP. Następnie skierowaliśmy się do Bazyliki
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu
Starymi, tam uczestniczyliśmy w wieczornym apelu
maryjnym. Potem odwiedziliśmy Sanktuarium Prze−
mienienia Pańskiego w Galewie z relikwiami św.
Rity oraz z figurami Maryi i Melani oraz Maksymina,
pastuszków będących świadkami objawienia w La
Salette. Pojawiły się tam one jako pamiątka po księ−
żach saletynach, którzy głosili w tym miejscu naukę
Jezusa Chrystusa w ramach misji świętych.
Podsumowanie pielgrzymki i podziękowania od−
były się tradycyjnie podczas ostatniego apelu wie−
czornego w Działoszynie, dzień przed wjazdem do
Częstochowy.
U celu pojawiliśmy się w sobotę 9 lipca rano ra−
zem z Ogólnopolską Pielgrzymką Rowerową. Naj−
pierw przeżyliśmy wspólną Mszę św. pod Wałami
Jasnogórskimi, a po adoracji Najświętszego Sakra−

do Maryi

mentu musieliśmy się spakować, by wyruszyć auto−
karami w drogę powrotną. Nasza grupa miała wy−
siadkę w Pile i stamtąd odbyliśmy jeszcze nocną
rowerową jazdę do Trzcianki, co oznaczało dla nas
koniec pielgrzymki. Trwała ona siedem dni. Przeje−
chaliśmy rowerami 528 kilometrów w różnych wa−
runkach pogodowych. Doświadczyliśmy zarówno
słońca, jak i ulewnego deszczu.
Tematem przewodnim podanym do rozważań
podczas pielgrzymowania było miłosierdzie Boże:
to, które jest dane przez Pana względem nas, jak
i nasze odruchy serca kierowane wobec drugiego
człowieka. W każdym dniu podróżowania były
Msza św., Koronka do Miłosierdzia Bożego, mo−
dlitwa różańcowa na rowerach oraz apel wieczor−
ny podsumowywujący dzień. Towarzyszyło nam też
Słowo Boże przygotowane na dany dzień — loso−
wane przez każdego uczestnika cytaty z Pisma
Świętego oraz świętych.
Zapraszam wszystkich, którzy pragną pielgrzymo−
wać na Jasną Górę, a z różnych względów nie mogą
tego uczynić pieszo — aby zrobili to rowerem w przy−
szłym roku.
Tomasz Tomczak

Fot.: Tadeusz
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K O L O N I A
Tegoroczna kolonia rozpoczęła się niemalże po
tym, kiedy to uczniowie otrzymali świadectwa szkol−
ne! Po kontroli autokaru dokonanej przez policję
(wszystko działało poprawnie) wyruszyliśmy w pią−
tek w nocy 24 czerwca 2016 r., a wróciliśmy do
domu we wtorek 5 lipca. Pojechaliśmy do jednej
z najdłuższych wsi w Polsce — Zawoi, ciągnącej się
przez 18 km, zlokalizowanej w południowej Polsce
przy granicy ze Słowacją w województwie małopol−
skim, w powiecie suskim.
Mieszkaliśmy u podnóża masywu Babiej Góry
w domu wypoczynkowo−kolonijnym Wiktoria. Miła,
przytulna atmosfera pensjonatu, dobrze wyposażo−
na świetlica oraz możliwość kąpieli o każdej porze
w basenie w ogrodzie powodowały, że chciało nam
się tam przebywać razem. Uczestnicy kolonii byli
w większości bywalcami wcześniejszych naszych
wspólnych wyjazdów, ale i nie tylko, bo zawsze co−
rocznie kilka osób nowych dołącza do nas.
Atrakcji było co niemiara, trzeba więc było pilno−
wać, by nic nie umknęło z przyjętego programu wy−
cieczki. W samej Zawoi zwiedziliśmy dopiero co
otwarte Centrum Górskie „Korona Ziemi”, gdzie
współczesna technika przekazu bardzo przybliżyła
nam ducha himalaizmu oraz uzupełniła nam pod−
stawową wiedzę na temat wspinaczek wysokogór−
skich. Od razu po przyjęciu teoretycznych informacji
mogliśmy się wspinać, może nie po górach, ale odbyć
spacer w tzw. koronie drzew w parku linowym. Nie
było łatwo, ponieważ stopień trudności ścieżki był
wysoki, nawet dla osób przemierzających nie pierw−
szy raz tego typu obiekt sprawnościowy.
Dotarliśmy także do Rabki−Zdrój, by pospacero−
wać wkoło tężni, wdychając zdrowotne opary solan−
kowe. W Chabówce, będąc w skansenie technicz−
nym, mogliśmy wejść do starych lokomotyw, prze−
działów kolejowych, dotknąć trochę historii kolejnic−
twa w Polsce.
Jedną z ciekawszych atrakcji był spływ Dunajcem
na pontonach. Po ubiegłorocznej kolonii mieliśmy
już pewne doświadczenie, jednak ta rzeka ma bar−
dziej znaczne wiry i atrakcyjną oraz bogatą w widoki
okolice, niż nam to się dotychczas wydawało. Wielu

z nas szukało dodatkowych wrażeń, prosząc pana
instruktora, by pokierował ponton w największe za−
wirowania wodne, dzięki czemu można było doświad−
czyć zawrotnych prędkości spływu.
Odwiedziliśmy oczywiście naszych najbliższych
sąsiadów — Słowaków. Zobaczyliśmy piękny, zbu−
dowany na skale XIII−wieczny zamek w Orawie,
a następnie skorzystaliśmy z kąpieli w wodach ter−
malnych w Oravicach. Drobne zakupy lokalnych pro−
duktów były miłym dopełnieniem naszej eskapady.
EnergyLandia w Zatorze to park rodzinnej rozrywki,
gdzie będąc pół dnia, każdy mógł się wybawić na
wszelkiego typu karuzelach i torach. Wielu z nas
odczuło oszołomienie po takiej dawce adrenaliny,
wyszliśmy stamtąd pełni pozytywnych wrażeń.
W wolnych chwilach spacerowaliśmy po Babio−
górskim Parku Narodowym, podziwiając widoki, ale
i poznając swoje możliwości lub ograniczenia kon−
dycyjne. Mimo że byliśmy w górach, to jednak nie
wszyscy mieli pragnienie podejmowania trudu wspi−
naczki, dlatego też czasem płynęły modlitwy będące
prośbami o brzydką pogodę, co sprawiłoby, że nie
wyszlibyśmy na szlak… I raz ci niektórzy uczestnicy
naszej wycieczki zostali wysłuchani! Wspięliśmy się
także na najwyższy szczyt masywu babiogórskiego
Diablak mający wysokość 1722,9 n.p.m. Piękna
panorama okolicy była zasłużoną nagrodą dla du−
szy! Byliśmy także w Wiśle, gdzie początek bierze
nasza rzeka Wisła! Wjechaliśmy wyciągiem krzeseł−
kowym na skocznie narciarską im. Adama Małysza
w Wiśle−Malince o punkcie konstrukcyjnym K120.
Będąc tak wysoko, podziwialiśmy zarazem odwagę
naszych skoczków, gdyż nas lęk ogarniał tylko od
samego patrzenia w dół!
Jak zwykle, nieliczne wolne chwile wypełnialiśmy
rozgrywkami sportowymi na lokalnym orliku, dysko−
tekami czy wspólnym kibicowaniem naszej drużynie
piłkarskiej grającej na Euro 2016. Kolejny wyjazd
był udany i bezpieczny! Chwała Bogu za błogosła−
wieństwo!
s. Beata Czop FRM

Fot.: s. Beata Czop FRM

przy s³owackiej granicy
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Z D Z I E J Ó W PARA F I I

Sztandary Parafii
œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance – czêœæ 2
Przysz³a kolej na zaprezentowanie
czterech chor¹gwi i sztandaru Stra¿y
Honorowej Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa oraz Niepokalanego Serca Maryi.

nicy 2 cm zakończone jest kulistymi drewnianymi głowi−
cami o średnicy 7 cm. Z obydwu końców poziomego drzew−
ca zwisają po trzy wstążki: dwie białe i jedna różowa.
Chorągiew ta, wraz z chorągwią Matki Bożej Często−
chowskiej, poświęcona została w dniu 22 czerwca 1958
r., tj. w czasie oficjalnego przedstawienia się przez nowe−
go proboszcza ks. Jana Tuleję MS całej społeczności
parafii.1
Chorągiew Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa z 1986 r.

Chorągiew Straży Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa z 1958 r.

Tkanina jest dwustronnie haftowana o wymiarach 142
x 100 cm, umieszczona na poprzecznym drzewcu. Po jed−
nej stronie na żółto−złotym tle z motywami roślinnymi wy−
haftowana jest w kolorach czerwonym i srebrnym niepełna
postać Pana Jezusa. Na piersi wyhaftowane czerwone ser−
ce z promieniami i krzyżem. Wokół głowy jest umieszczo−
na żółta aureola z brązową otoczką. Nad postacią widnieje
żółty półkolisty napis „NAJŚW. SERCE JEZUSA”,
a poniżej „ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI”. Z drugiej strony na
ciemnozłotym tle z motywami roślinnymi wyhaftowane są
w kolorze czerwonym stylizowane litery „IHS”. Pod nimi
umieszczono w kolorze srebrnym z czerwoną obwódką
ozdobny motyw roślinny. Boczne krawędzie sztandaru ob−
szyte są złotą lamówką o szerokości 1 cm.
Dolna krawędź sztandaru ma tzw. ogony — wycięcia
w postaci trzech łuków, obszyte frędzlami koloru złotego
o długości 7 cm. Takie same ozdobne zakończenia na−
szyte są z obydwu stron sztandaru 6 cm poniżej poziome−
go drzewca. Drzewce sztandaru jest dwuczęściowe
o łącznej długości 300 cm i średnicy 3,8 cm, zakończo−
ne metalową głowicą z krzyżem na górze o łącznej długo−
ści 36 cm. Poziome drzewce o długości 105 cm i śred−

Tkanina jest dwustronnie haftowana o wymiarach
133 x 90 cm, umieszczona na poprzecznym drzew−
cu. Po jednej stronie na białym tle wyhaftowane jest
czerwone serce przebite srebrną włócznią. Nad ser−
cem unoszą się czerwone płomienie, a w nich umiej−
scowiony został krzyż. Serce otoczone jest koroną
cierniową. Wokół serca widnieje czerwony napis: gór−
na część „CZEŚĆ MIŁOŚĆ WYNAGRODZENIE” oraz
dolna „NAJŚW. SERCU JEZUSA”. Druga strona sztan−
daru posiada czerwone tło z białymi motywami roślin−
nymi. Pośrodku jest wyhaftowany czerwony napis
„IHS” z czterema wiązkami promieni. Wokół liter
„IHS” widnieje żółty napis: górna część „STRAŻ HO−
NOROWA” oraz dolna „NAJŚW. SERCA PANA JEZU−
SA”. Poniżej podano napis „TRZCIANKA” oraz jesz−
cze niżej „1957–1986”.
Dolna krawędź sztandaru ma tzw. ogony — wycięta
jest w postaci trzech łuków, obszyta frędzlami koloru żółte−
go o długości 7 cm. Takie same ozdobne zakończenia
naszyte są z obydwu stron sztandaru 6 cm poniżej pozio−
mego drzewca. Dwuczęściowe drzewce sztandaru ma dłu−
gość 296 cm i średnicę 4 cm, zakończone drewnianą
głowicą z metalowym krzyżem na górze o łącznej długości
27 cm. Poziome drzewce o długości 120 cm i średnicy
3 cm zakończone jest kulistymi drewnianymi głowicami
o średnicy 6 cm. Z obydwu końców poziomego drzewca
zwisają po dwie wstążki: czerwona i niebieska.

wrzesień, październik 2016
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Chorągiew Straży Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi z 1986 r.

Sztandar Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa z 1993 r.
Tkanina jest dwustronnie haftowana o wymiarach 100
x 124 cm, zamocowana węższą krawędzią do pionowego
drzewca. Po jednej stronie sztandaru na białym tle z moty−

Zdjêcia i opisy sztandarów
wykona³ Edwin Klessa.
1

2

3

Kronika parafialna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
t. 1, 1945–1984, s. 180–181.
Kronika parafialna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
t. 2, 1985–1992 , s. 48.
Kronika parafialna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
t. 3, 1993–05.1998, s. 11.

Fot.: Edwin Klessa

Tkanina jest dwustronnie haftowana o wymiarach 133
x 90 cm, umieszczona na poprzecznym drzewcu. Jedna
strona sztandaru posiada wyhaftowane na białym tle
z motywem roślinnym czerwone serce opasane wiankiem
różowych kwiatów z zielonymi listkami. Nad sercem unosi
się złoto−czerwony płomień z kwiatem. Z serca we wszyst−
kie strony rozchodzi się osiem potrójnych promieni, także
w kolorze złoto−czerwonym. Wokół serca widnieje niebie−
ski napis: górna część „CZEŚĆ MIŁOŚĆ WYNAGRODZE−
NIE” oraz dolna „NIEPOKOLANEMU SERCU MARYI”. Dru−
ga strona sztandaru posiada biało−niebieskie tło z motywa−
mi roślinnymi. Pośrodku jest wyhaftowana w kolorze żółto−
złotym litera „M” z krzyżem. Wokół znajduje się 12 gwiazd
wyhaftowanych złotymi nićmi. Dookoła widnieje czerwony
napis: górna część „STRAŻ HONOROWA” oraz dolna „NIE−
POKALANEGO SERCA MARYI”. Poniżej na środku napis
„TRZCIANKA” oraz jeszcze niżej „1957–1986”.
Dolna krawędź sztandaru ma tzw. ogony — wycięta
jest w postaci trzech łuków, obszyta jest frędzlami koloru
żółtego o długości 7 cm. Takie same ozdobne zakończe−
nia naszyte są z obydwu stron sztandaru 6 cm poniżej
poziomego drzewca. Dwuczęściowe drzewce sztandaru ma
długość 296 cm i średnicę 4 cm, zakończone drewnianą
głowicą z metalowym krzyżem na górze o łącznej długości
27 cm. Poziome drzewce o długości 120 cm i średnicy
3 cm zakończone jest kulistymi drewnianymi głowicami
o średnicy 6 cm. Z obydwu końców poziomego drzewca
zwisają po dwie wstążki: biała i niebieska.
Obydwie chorągwie poświęcono w dniu 16 listopada
1986 r., tj. w 29 rocznicę założenia Straży Honorowej
w Trzciance.2

wami roślinnymi wyhaftowane jest czerwone serce przebi−
te srebrną włócznią. Nad sercem unoszą się złote płomie−
nie, a w nich usytuowano krzyż. Serce otoczone jest ko−
roną cierniową. Wokół serca widnieje czerwony napis: gór−
na część „CZEŚĆ MIŁOŚĆ WYNAGRODZENIE” oraz dolna
„NAJŚW. SERCU JEZUSA”. W dole sztandaru widnieją
złote napisy: po lewej stronie „STRAŻ HONOROWA”, a po
prawej „TRZCIANKA 1957–1993”.
Druga strona sztandaru posiada wyhaftowane na bia−
łym tle z motywem roślinnym czerwone serce opasane
wiankiem różowych kwiatów z zielonymi listkami. Nad
sercem unosi się złoto−czerwony płomień z kwiatem.
Z serca we wszystkie strony rozchodzi się osiem potrój−
nych promieni, także w kolorze złoto−czerwonym. Wokół
serca widnieje niebieski napis: górna część CZEŚĆ MI−
ŁOŚĆ WYNAGRODZENIE oraz dolna NIEPOKOLANEMU
SERCU MARYI. W dole sztandaru widnieją złote napisy:
po lewej stronie STRAŻ HONOROWA, a po prawej
TRZCIANKA 1957−1993.
Obydwie strony sztandaru obszyte są biało−złotą la−
mówką o szerokości 3,5 cm. Na trzech krawędziach
sztandaru znajdują się frędzle w kolorze żółtym o dłu−
gości 5 cm. Dwuczęściowe drzewce sztandaru i posia−
da łączną długość 273 cm i średnicę 4 cm. Zwieńczo−
ne jest metalową głowicą z krzyżem na górze o łącznej
długości 30 cm.
Sztandar poświęcono w dniu 22 maja 1993 r.,
ufundowany został przez Edytę i Jana Sławików —
zelatorów Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi,
a także przez Wandę Ostrowską, która wyhaftowała
ten sztandar. Drzewce wykonał Stefan Żuraw. Poświę−
cenie sztandaru odbyło się podczas uroczystej Mszy
św. odprawionej w intencji proboszcza ks. Andrzeja
Szklarskiego MS, który w tym dniu obchodził 10−le−
cie kapłaństwa.3
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Podró¿nych
do hotelu
odeœlij!
Podróżnych w dom przyjąć —
uczynek miłosierdzia względem cia−
ła, a jednocześnie codzienny wyraz
realizacji przykazania miłości bliźniego. Czy współ−
czesny człowiek realizuje to Boże pragnienie? W
świecie rządzonym przez eventy, tzw. szwedzkie
stoły, mikroskopijne przekąski, rozmowy prowa−
dzone w przelocie na pobieżnie traktowane tema−
ty tradycyjna polska gościnność staje się passé.
Coraz częściej spotkania odbywają się w miej−
scach publicznych, lokalach specjalnie wynajmo−
wanych w tym celu. Wygoda, kreowanie wizerun−
ku, chęć strzeżenia rodzinnej prywatności — to
tylko niektóre z powodów, dla których wielu ludzi
zamyka swoje domy przed przybyszami. Chcemy
relacji, ale funkcjonujących tylko do pewnego
momentu i na zasadach określonych wyłącznie
przez nas. Otwierając swoje mieszkania dla in−
nych, zapraszamy ich do swojego życia. Nie za−
wsze jest ono takie, że chcemy je pokazać w praw−
dzie. Poza domem łatwiej się kreować, więcej
można ukryć i nie trzeba przyjmować odpowiedzial−
ności za drugiego, który po przekroczeniu progu
naszego lokum nie będzie już anonimowy.
A co z pielęgnowaniem tradycji gościnności,
która to w dawniejszych czasach nawet na klasz−
tory nakładała obowiązek hojności w przyjmowa−
niu bliźnich, wręcz nakazywała przerywanie po−
stów na czas przebywania w nim gości? Czy w
naszym domu nadal są stoły — poza jednoczą−
cym podczas posiłków charakterem — skłania−
jące do rozmów, budowania relacji poprzez prze−
bywanie ze sobą twarzą w twarz? W wielu wy−
padkach zostały one zastąpione ławami z usta−
wionymi równolegle do nich fotelami — tak, by
centralnym punktem wizyty był wielki ekran tele−
wizora. Przyjmując pod swój dach człowieka, za−
praszamy go do swojego życia, jednocześnie
sami stając się częścią życia tego drugiego. Co
mogę zaoferować? Choć Katechizm Kościoła
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katolickiego jednoznacznie mówi o
potrzebie materialnego nasycenia
przybysza, podzielenia się z nim po−
karmem (por. 1 J 3, 17), to w dzi−
siejszej dobie kryzysu relacji mię−
dzyludzkich nie możemy zapomnieć
o duchowej gościnie, serdecznym
go przyjęciu. Przyjęciu. W szacun−
ku dla odmienności, z miłością i
miłosierdziem. Przyjmuję swojego
brata i pragnę, by zagościł w moim
życiu. Chcę użyczyć mu gościny płynącej z głębi
serca, bo w blasku mojego spojrzenia może do−
świadczyć Miłości Boga. Pragnę, aby wiedział,
że jest dla mnie ważny, oczekiwany, a w moim
domu mam miejsce właśnie dla niego.
Tak w prosty sposób poprzez szczodrość do−
świadczali wielkiego błogosławieństwa święci,
począwszy od biblijnego Abrahama, poprzez ro−
dzinę Łazarza, aż po św. Faustynę. W czasach
hebrajskich patriarchów gościnność była czymś
niezwykle ważnym. Po zaproszeniu przez Abraha−
ma trojga wędrowców w życie jego i Sary wszedł
sam Bóg ze swymi aniołami, dotknęli ich zra−
nień, by uleczyć największe — brak potomstwa.
Błogosławieństwo spłynęło na tę rodzinę wraz z
otwarciem serca. Podobnie św. Faustyna do−
świadczyła odwiedzin samego Boga, gdy pod
postacią ubogiego, wynędzniałego, zmarznięte−
go i głodnego młodzieńca przyszedł do furty zgro−
madzenia zakonnego z prośbą o posiłek (por.
zapisy w Dzienniczku wersy 1312–1313). Pod−
czas tej wizyty Jezus dał poznać, jak podoba mu
się miłosierdzie siostry względem ubogich, któ−
rzy nasyceni, oddalając się od drzwi klasztornych,
chwalą i wywyższają Jego Imię.
Wiele o gościnności mówiono także w ostat−
nim czasie podczas przyjazdu papieża Francisz−
ka do Polski. Komentujący to wydarzenie o. Paweł
Gużyński OP powiedział m.in. znamienne słowa:
„Jeśli człowiek nie potrafi przyjąć drugiego czło−
wieka, to znaczy, że w jego człowieczeństwie jest
jakiś wielki brak”.
Uzdolnij nas do tego, Panie, abyśmy potrafili in−
nym nieść radość z przebywania w Twoim Sercu!
Marzena Felsmann
Obraz: reprodukcja ikony Uczta u Abrahama Andrieja Rublowa

wrzesień, październik 2016

Strapionych
pocieszaæ
Czwarty uczynek miłosierdzia
względem duszy mówi nam:
strapionych pocieszać. Polece−
nie to wydaje się być zrozumia−
łe i proste. Postarajmy się jed−
nak jak najdogłębniej je prze−
analizować.
Na początku musimy sobie
uzmysłowić pewną niezwykle
istotną kwestię — pocieszenie
nie jest jednorazowym wyczynem. Czasem jest
to długi, niezwykle trudny proces, wymagający
olbrzymich pokładów empatii!
Przede wszystkim pokrzepianie kogoś to by−
cie przy kimś. Pokazanie mu, że nie jest sam ze
swymi trudnościami. Myślę, że niezwykle często
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele daje−
my drugiej osobie tylko przez to, że ją wysłucha−
my. Proste, drobne dla nas gesty mogą być
czymś znacznie więcej dla kogoś, kto właśnie
w tym momencie ich potrzebował. Dlatego bądź−
my świadomi, jak wielkie są nasze możliwości.
Doceniajmy to, ile dobra jest w naszych sercach!
Są jednak sytuacje, które zdają się być bez−
nadziejnymi. Jak powinniśmy w tym przypadku
okazywać nasze wsparcie? Bądźmy szczerzy —
słowa „nie martw się” lub „wszystko jakoś się
ułoży” mogą nie wystarczyć. Ciężko może być też
nam coś doradzić, wskazać rozwiązanie proble−
mu. Jak więc powinniśmy postąpić? Odpowiedź
znajdziemy w samej osobie Jezusa Chrystusa.
Wydaje mi się, że w sytuacjach dramatycz−
nych (aczkolwiek nie tylko takich!) najlepiej po
prostu odwołać się do Boga. Skoro uważamy się
za ludzi wierzących, musimy być świadomi tego,
że nasze życie ma inny, głębszy wymiar i sens.
Tak więc przede wszystkim naszym zadaniem
jest podtrzymanie wiary osoby strapionej. Nie
możemy dopuścić do tego, aby przez swoje cier−
pienie straciła zaufanie do Chrystusa.
Ważną rolę odgrywa również zrozumienie. Oce−
nianie z góry czy też bagatelizowanie problemu
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wcale nie pomoże osobie przy−
gnębionej. Pocieszenie to nie
puste frazesy czy też rozpacza−
nie wraz z poszkodowaną
osobą. Najlepszą formą doda−
wania otuchy jest pomoc
w zrozumieniu tego, co się sta−
ło. Warto w tym miejscu zacy−
tować ks. Franciszka Blachnic−
kiego: „Musimy się pogodzić
ze wszystkim, co pochodzi od
Boga, bo za wszystkim, nawet
za tym, czego nie możemy zro−
zumieć, kryje się miłość
Boga”. Dokładnie tak — nie
wiemy, dlaczego Bóg dopusz−
cza do nas cierpienie. Musimy jednak mieć świa−
domość tego, że ma ono prowadzić do naszego
nawrócenia.
Pocieszenie nie powinno być tylko krótko−
trwałe. Dobrze się dzieje, jeśli staje się ono
wzrastającą w naszych sercach nadzieją, i to
w taki sposób, abyśmy utwierdzali się przez
doznane cierpienie w naszej wierze. Pamiętaj−
my, że rzeczy, które nas dotykają, mają na celu
uczynienie naszych serc wrażliwszymi. Miejmy
też na uwadze, że najpiękniejszą otuchę za−
wsze znajdziemy w Chrystusie. Niech to wła−
śnie On będzie fundamentem radości osób
strapionych!
Warto też sięgnąć do Drugiego Listu do Ko−
ryntian. To właśnie tam w pierwszym rozdziale
padają słowa: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pocie−
sza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami
mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udrę−
ce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bo−
wiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak
też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy.”
(2 Kor 1, 3–5).
Kończąc, chciałbym jeszcze raz uwypuklić fun−
damentalne przesłanie tego tekstu — najlepszą
formą pocieszenia jest podtrzymanie wiary osób
strapionych. Bo to właśnie przy Bogu ich serca
zaznają ukojenia.
Maciej Paw³owski
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Wiersze o kap³añstwie
***

Znamiê

Wola

Anioł
o skrzydłach srebrnych
namaścił twe dłonie
dobrem
by duszy
w ciszy konfesjonału
miarą sprawiedliwą
win nie mierzyć
twoje dłonie
oblodzony bólem strach
zdejmują
i łamią ciężką
pieczęć przerażenia
by nadzieję
spotkaną w milczeniu
zawiązać na nowo
kiedy ona truchleje
bo w twoich dłoniach
kruchą bielą
spaceruje Bóg

Anioł
twoje serce
opieczętował
znamieniem kapłańskim
by rosło
jak pieśń
synogarlicy czyste
kołysała je
błękitną ciszą
modlitwa Matki
dziś sercu
ogień słowa dany
co żywą wiarę
rozpala
bo w niej
nadzieja i miłość
bo w niej
klucz do nieba

Dobry Bóg
utkał Ciebie
z zapachu modlitwy
z tęsknoty i nienasycenia
za Prawdą Dobrem i Pięknem
obdarzył sercem
i słowem
płonącym ocaleniem
które burzy
milczenie pychy
ludzkich dusz
daje nadzieję
w trudnej rzeczywistości
pomaga odkrywać
kochać Boga
drugiego człowieka
i świat bezustannie
pomaga przyjmować
wolę Ojca

Elżbieta Panert−Mumot

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Rekolekcje o pojednaniu z modlitwą otwarcia na Boże błogosławieństwo według modelu Neala Lozano
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela – 10−11 września Parafialna pielgrzymka do Częstochowy, Krakowa
i Dębowca na uroczystości: 170 rocznicy objawienia Pani Saletyńskiej oraz święceń kapłańskich m.in. diakona
Piotra Sofija MS – 14−17 września Uroczystości odpustowe w Dębowcu − 15−18 września Diecezjalne
Spotkanie Młodych w Skrzatuszu – 17 września Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pw. św.
Jana Chrzciciela – 19 września Prymicje ks. Piotra Sofija MS w parafii pw. św. Jana Chrzciciela – 25
września Wspomnienie św. s. Faustyny, patrona Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance – 5 października
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