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Z ks. Kazimierzem

Przybycieniem MS,

proboszczem parafii pw.

œw. Jana Chrzciciela,

rozmawia El¿bieta

Panert-Mumot

1 listopad nam Polakom ko−
jarzy się z cmentarzem, z oso−
bami bliskimi, którzy od nas
odeszli. Powiedziano, że śmierć
jest częścią życia, i to prawda.
Dlaczego wierzącym jest tak
trudno o tym rozmawiać? Cze−
go się boimy?

Dzień Wszystkich Świętych to
uroczystość obchodzona 1 listo−
pada. Jest to osobny czas w roku
kościelnym poświęcony świętym,
których imion nie wymienia się w ciągu roku litur−
gicznego, bo znane są tylko Bogu, oraz tym świę−
tym, których Kościół i wierni znają. Święci żyją
z Bogiem w niebie, my modlimy się do nich, pro−
sząc o wstawiennictwo. Stąd uroczysta Euchary−
stia na cmentarzu.

Zaduszki obchodzimy 2 listopada, to dzień mo−
dlitw za zmarłych. Tak jak 1 listopada odwiedzamy
cmentarze, palimy znicze, składamy kwiaty. To
wyraz naszej pamięci o krewnych, znajomych, po−
ległych i pomordowanych w czasach wojen. Modli−
my się o łaskę nieba dla nich poprzez wypominki,
zamawiamy mszę św., modlimy się na różańcu.

1 listopada to ogólnonarodowe święto ukazują−
ce wpływ religijnych tradycji na obyczajowość współ−
czesną. Widzimy masową wędrówkę Polaków
z jednego końca Polski na drugi, z różnych zakąt−
ków Europy, ba — świata. Jest to dowód silnej
więzi, jaka istnieje w polskiej rodzinie.

Nam wierzącym też jest trudno o tym rozma−
wiać, dlatego że każdy człowiek ma w sobie we−
wnętrzne przekonanie, że śmierć nie dotyczy go
osobiście. Krótko mówiąc, w głębi duszy myśli−
my, że to niemożliwe, byśmy umarli śmiercią na−
turalną.

Dotykamy cierpienia tych
osób, którzy pozostali. Myślę, czy
czasem ten smutek nie jest „Bo−
żym upomnieniem”. Księże Pro−
boszczu, jak do tego stwierdze−
nia odnosi się Kościół? Czy przy−
padkiem cierpienie po utracie
osoby kochanej nie usiłuje nas
zatrzymać? Ten smutek po stra−
cie nie wiąże się z tym, byśmy
wyzwolili w sobie miłość, która
będzie rozlewała się przebacze−
niem, modlitwą, dobrymi uczyn−
kami w intencji osoby zmarłej?

Po utracie osoby bliskiej ludzie
popadają czasem w cierpienie,
a czasem w smutek. Ból po stra−
cie jest destrukcyjny, wyzwala
gniew, żal. Czasem żałobnicy od−
czuwają winę i wstyd. Są wście−

kli, źli, zrozpaczeni, rozgoryczeni, wstrząśnięci, odrę−
twiali w żałości. Dotyka ich pustka po pogrzebie
i wyjeździe rodziny, doznają szoku. Takiego osiero−
conego człowieka, który potrzebuje pomocy, nieza−
leżnie od tego, jakie są motywy jego postępowania,
powinniśmy zrozumieć. Najskuteczniejszym wspar−
ciem dla zasmuconych jest dzielenie z nimi ich uczuć.
Dobre skutki przynosi pozwolenie im z uporaniem
się z rozdarciem w taki sposób, by nie wziąć na
siebie odpowiedzialności za ich przedłużającą się
rozpacz. Tolerując te destrukcyjne uczucia, czasem
obwiniające Boga, rozmawiając i słuchając, przyśpie−
szamy proces pogodzenia się z bolesną stratą. Pa−
miętajmy o modlitwie za zmarłego i żałobników.

Naturalną rzeczą po śmierci osoby kochanej jest
smutek, który owocuje w różnej formie. Czasem
łaską nawrócenia osieroconej osoby, innym razem
łaską modlitwy stałej, która rodzi się z modlitwy
wstawienniczej za osobę zmarłą. Otwierają nam
się oczy duszy i rozumiemy, że Bóg jest w nas,
towarzyszy nam w życiu. Wówczas taka modlitwa
stanie się modlitwą wiary. Smutek czasem owo−
cuje tym, że przejmujemy dzieło zmarłego, zakła−
damy fundacje wspierające osoby w potrzebie.
Smutek wyzwala w nas miłość i siłę działania.

SANKTUARIUM ROZSTANIA I NADZIEI
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ks. Kazimierz Przybycień MS
– święcenia kapłańskie 9.05.1987,
śluby wieczyste 22.12.1985, posługi:
od 2007 – proboszcz, superior; Apos−
tolstwo Rodziny Saletyńskiej, Grupa
Modlitewna Ojca Pio, Rodzina Radia
Maryja, Duszpasterstwo Hospicjum,
lektorzy starsi, kancelaria

ks. Józef Błażej MS
– święcenia kapłańskie 20.05.1989,
śluby wieczyste 8.09.1987, posługi:
od 2011 – pomoc duszpasterska;
kancelaria, Związek Harcerstwa Rze−
czypospolitej, neokatechumenat I,
Nowa Wieś

br. Stanisław Dominiczak MS
– śluby wieczyste 1.10.1965, posługi:
od 2003 – pomoc duszpasterska,
zakrystian

br. Marek Pis MS
– śluby wieczyste 7.09.1999, posługi:
od 2009 – katecheta Gimnazjum nr 2;
kancelaria, Grupa Modlitwy Ojca Pio

ks. Piotr Stangricki MS
– święcenia kapłańskie 4.06.2005,
śluby wieczyste 7.09.2004, posługi:
od 2012 – prefekt Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance; kancelaria,
neokatechumenat II, bierzmowani II,
duszpasterstwo dzieci

ks. Maciej Wilk MS
– święcenia kapłańskie 7.06.2003,
śluby wieczyste 7.09.2002, posługi:
od 2012– katecheta Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
prezes Caritas; kancelaria, oaza
rodzin, bierzmowani I

ks. Bartosz Seruga MS
– święcenia kapłańskie 15.05.2010,
śluby wieczyste 7.09.2009, posługi:
od 2010 – ekonom, katecheta Gim−
nazjum nr 2 w Trzciance; ministranci,
lektorzy, duszpasterstwo młodzieżowe

ks. Grzegorz Szczygieł MS
– święcenia kapłańskie 24.05.2001,
śluby wieczyste 7.09.2010, posługi:
od 2010 – wikariusz, katecheta
Liceum Ogólnokształcącego w Trzcian−
ce; kancelaria, oaza młodzieżowa,
duszpasterstwo młodzieżowe

ks. Andrzej Foryś MS
– święcenia kapłańskie 15.05.1993,
śluby wieczyste 07.09.1992, posługi:
od 2012 – pomoc duszpasterska;
kancelaria, Odnowa w Duchu Świętym,
Niekursko

ks. Stanisław Świetlik MS
– święcenia kapłańskie 15.05.1978,
śluby wieczyste 16.01.1977, posługi:
od 2006 – pomoc duszpasterska,
kapelan szpitala

ks. Zbigniew Welter MS
– święcenia kapłańskie 11.06.1964,
śluby wieczyste 29.09.1962, posługi:
od 1999 – pomoc duszpasterska;
Straż Honorowa

ks. Edward Woźniak MS
– święcenia kapłańskie 22.09.1962,
śluby wieczyste 8.09.1959, posługi:
od 1992 – pomoc duszpasterska,
misjonarz w grupie misyjno−rekolekcyj−
nej; Apostolstwo Dobrej Śmierci

ks. Józef Źrebiec MS
– święcenia kapłańskie 25.06.1965,
śluby wieczyste 22.09.1962, posługi:
od 1988 – Żywy Różaniec, III Zakon
św. Franciszka

WSPÓLNOTA ZAKONNA
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bo¿ej z La Salette
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15 września Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Siostry Faustyny rozpoczęła rekrutację
dzieci 5− i 6−letnich do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2013/2014. Nabór zakończy się
29 lutego 2013 r. Przypominamy, że nasza pa−
rafia jest organem prowadzącym Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance.

W dniach 16−22 września trwał w naszej pa−
rafii kurs przedmałżeński.

16 września na stadionie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Trzciance odbywały się obchody gmin−
nego święta plonów. Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 13.00 mszą św. celebrowaną przez ks. pro−
boszcza Kazimierza Przybycienia MS. Podczas Mszy
św. uroczyście poświęcono wieńce dożynkowe.

19 września w 166 rocznicę objawienia Pięk−
nej Pani na La Salette w Alpach Francuskich prze−
żywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci Matki
Bożej Saletyńskiej. Kazania odpustowe głosił
oraz uroczystą sumę odpustową celebrował ks.
Paweł Janaszkiewicz MS, proboszcz parafii
w Kuźnicy Czarnkowskiej. Po zakończeniu nabo−
żeństwa ulicami naszego miasta wyruszyła pro−
cesja z figurą Matki Bożej Płaczącej.

20 września z okazji 166 rocznicy objawienia
Matki Bożej na La Salette społeczność Zespołu
Szkół Katolickich zaprosiła zaprzyjaźnionych sa−
letynów i siostry zakonne należące do Zgroma−
dzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Zebrani
mogli obejrzeć bardzo ciekawe przedstawienie
z udziałem klasy II. Dzieci pod przewodnictwem
wychowawczyni edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszki Kapeli teatralnie opowiedziały widzom
przypowieść o ewangelicznym siewcy.

21 września po Mszy św. wieczornej w ramach
II Tygodnia Wychowania w sali domu parafialnego
odbyła się konferencja pt. „Jak zbudować z dziećmi
silne więzi i przekazać im naszą wiarę”. Spotkanie
poprowadzili pp. Mariola i Tadeusz Szkałubowie.

23 września podczas uroczystej Mszy św. roz−
poczynającej się o godz.12.30 przeżywaliśmy 10
rocznicę wprowadzenia relikwii św. ojca Pio do
naszego kościoła. Skrawek świętych szat znaj−
duje się w ołtarzyku z figurą kapłana z Pietrelciny
przy filarze w południowej (lewej) nawie świąty−
ni. W naszej parafii działa również Grupa Modli−
twy Ojca Pio.

– WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDA

19 sierpnia w filii naszej parafii w Niekursku
przeżywaliśmy odpust ku czci św. Bartłomieja
Apostoła, patrona kościoła filialnego. Święto
Apostoła Bartłomieja Kościół łaciński obchodzi
w dniu 24 sierpnia.

Sierpień to czas zmian personalnych w naszej
parafii. Decyzją Zarządu Prowincjalnego Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette naszą wspólnotę opuszczają: ks. Paweł
Raczyński MS — dotychczasowy wikariusz i kate−
cheta, oraz ks. Adam Schielmann MS — dotych−
czasowy prezes parafialnego Caritas i katecheta.
Ks. A. Schielmann będzie posługiwał w saletyń−
skiej parafii w Warszawie, ks. P. Raczyński będzie
natomiast redaktorem naczelnym „La Salette. Po−
słańca Matki Bożej Saletyńskiej” w Krakowie. Życzy−
my im błogosławieństwa Bożego towarzyszącego
im w działalności na nowych placówkach.

Do naszej parafii, decyzją rady prowincjalnej,
przychodzą: ks. Maciej Wilk MS — przybywający
z Krakowa, ks. Piotr Stangricki MS — wcześniej
posługujący w Dębowcu, oraz ks. Andrzej Foryś MS
— dotychczas pracujący w Anglii. Witając ich, życzy−
my, aby za wstawiennictwem Pięknej Pani z La
Salette otrzymali potrzebne łaski na czas posługi
duszpasterskiej i katechetycznej w Trzciance.

W ostatnim tygodniu września zakończyła się
trwająca przez wakacje akcja parafialnego Caritas
„Tornister pełen uśmiechu”. W jej wyniku kilka−
dziesięcioro dzieci z naszej parafii otrzymało pleca−
ki z wyposażeniem na nowy rok szkolny. W imieniu
Caritas parafii pragniemy podziękować wszystkim,
którzy włączyli się w pomocowe przedsięwzięcie.

W dniach 27 sierpnia–15 września trwały
w naszej parafii zapisy do bierzmowania uczniów,
którzy rozpoczynają trzecią klasę gimnazjum.

3 września po wakacyjnej przerwie rozpoczął
się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Podczas
Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 8.00 zain−
augurowali go uczniowie i pedagodzy szkół pod−
stawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimna−
zjalnych, natomiast o godz. 10.00 — społecz−
ność szkolna Zespołu Szkół Katolickich.

15 września młodzież naszej parafii brała udział
w pielgrzymce sfinalizowanej Diecezjalnym Spo−
tkaniem Młodych w Skrzatuszu. Tegoroczne fo−
rum było przeżywane pod hasłem „Zapal mnie!”.
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29 września w oratorium domu parafialnego
odbyło się spotkanie popielgrzymkowe wszyst−
kich uczestników Grupy VIII oraz Grupy Złotej pie−
szej pielgrzymki na Jasną Górę.

29 września przeżywaliśmy złoty jubileusz ka−
płaństwa ks. Edwarda Wożniaka MS. Kapłano−
wi jubilatowi życzymy na dalsze lata posługi dusz−
pasterskiej i misjonarskiej wielu łask Bożych oraz
nieustającej opieki Pięknej Pani z La Salette.

30 września odbyło się uroczyste otwarcie bo−
iska szkolnego Zespołu Szkół Katolickich im. św.
Siostry Faustyny w Trzciance. Nasza parafia jest
organem prowadzącym tę placówkę oświatową,
dlatego też w uroczystości wzięli udział szczegól−

ni goście: ks. Andrzej Zagórski MS, prowincjał
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Matki
Bożej z La Salette, oraz ks. Kazimierz Przybycień
MS, proboszcz parafii, a także ks. Zbigniew Wal
MS, współinicjator powstania i współtwórca trzcia−
neckiej szkoły katolickiej.

5 października przypadało wspomnienie św.
siostry Faustyny Kowalskiej, patronki Zespołu
Szkół Katolickich w Trzciance. W tym dniu cała
społeczność szkolna oraz rodzice, dziadkowie
i przyjaciele szkoły spotkali się w kościele na
uroczystej mszy św. rozpoczynającej się o godz.
16.30.

Piotr Syrotiak

Jubileusz ks. Edwarda WoŸniaka

Odpust saletyñski

spotkanie z saletynami i zakonnicami

z okazji 166 rocznicy objawienia

Matki Bo¿ej Saletyñskiej

Rozpoczêcie roku szkolnego w Zespole Szkó³ Katolickich
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Z ks. Piotrem Stangrickim MS

rozmawia³a Jadwiga Witkowska

Barczewo – niewielka miejscowość wśród je−
zior i lasów na Mazurach. Mały Piotruś i jego
brat bliźniak Pawełek z niecierpliwością czekają,
aż rodzice wrócą z pracy. Niewiele starszy Krzy−
sio bezskutecznie próbuje objąć prowadzenie
w dokazywaniu. Zabawa trwa w najlepsze...  Zda−
rzają się też chwile wytchnienia, kiedy chłopcy
zawzięcie coś rysują. Na swoich obrazkach Pio−
truś jest najczęściej piosenkarzem lub księdzem.
Ale nawet wtedy nikomu nie przyszłoby do gło−
wy, że mały Piotruś to przyszły ks. Piotr Stangric−
ki MS. Kilkanaście lat później rodzi się Ania. Pra−
wie dorośli już młodzieńcy znowu rywalizują ze
sobą, ale tym razem o opiekę nad młodszą
siostrą. Jednak prawdziwym opiekunem i auto−
rytetem dla małej Ani stał się Piotrek. Czyżby już
wtedy odkrywał swe powołanie?

Wszystko zaczęło się na reko−
lekcjach dla młodzieży szkolnej
zorganizowanych przez saletynów.
Piotrek uczęszczał wtedy do słyn−
nego Ekonomika w odległym o 18
km Olsztynie. Zespół Szkół Eko−
nomicznych im. Mikołaja Koperni−
ka znajduje się na terenie parafii
Matki Bożej Saletyńskiej. Rekolek−
cje prowadził ks. Jan Gierlak MS.
W ciągu trzech dni  młody chłopak
bardzo mocno i osobiście do−
świadczył miłości Boga. Jak wspo−
mina, spotkał ludzi, którzy napraw−
dę żyli tym, co głosili. Wracając
z bratem do domu, głośno, rado−

śnie i z głębi duszy śpiewali w autobusie piosen−
ki religijne, nie przejmując się tym, co inni o nich
pomyślą. Potem było seminarium w Krakowie
i pierwsze kontakty z Trzcianką, kiedy jako kleryk,
na IV roku studiów, przygotowywał się do roli ka−
płana. Święcenia kapłańskie otrzymał w Dębow−
cu 4.06.2005 r. Pierwsza parafia Rzeszów, po−
tem Sobieszewo, Dębowiec i teraz Trzcianka.

Z ks. Piotrem spotkałam się na pielgrzymce
do Skrzatusza. Dało się zauważyć, że ma dobry
kontakt z młodzieżą. Zastanawiałam się, w jaki
sposób zaprezentować mieszkańcom Trzcianki
nowego kapłana. Umówiliśmy się na spotkanie.
Już od progu miłe zaskoczenie, na oknach prze−
piękne storczyki. Dowiedziałam się, że sam je
hoduje i pielęgnuje. W  sympatycznej rozmowie
ks. Piotr opowiedział mi kilka ciekawostek ze
swojego życia i zgodził się na ich publikację:

Inspiracje do kazań czerpie z Pisma św., wła−
snego doświadczenia, Dzienniczka św. s. Fau−
styny, rozważań Tomasza z Kempis O naślado−
waniu Chrystusa.

Ulubiony święty: św. s. Faustyna, o. Pio, Jan
Maria Vianney i Edyta Stein.

Lubi: słuchać piosenek Edyty Geppert, czytać
książki przyrodnicze, gotować, piec ciasta, ho−
dować kwiaty, pracować z dziećmi, jeździć na
rowerze, pływać.

Wady stara się eliminować, słabości ma jak
każdy człowiek.

Poleca: przepiękne mazurskie krajobrazy, dla
miłośników fortyfikacji – Mamer−
ki, osadę nad jeziorem Mamry
z doskonale zachowanymi 30 bun−
krami kwatery głównej niemiec−
kich wojsk lądowych.

Zapytałam księdza, co chciał−
by powiedzieć mieszkańcom
Trzcianki.:

„... Słyszałem, że mieszkają tu
bardzo życzliwi ludzie i rzeczywi−
ście codziennie doświadczam tej
życzliwości. Bardzo się cieszę, że
tu jestem. Liczę, że będziecie
mnie inspirować, i proszę o mo−
dlitwę”.

Tak siê
wszystko
zaczê³o



7listopad, grudzień 2012

Radoœæ
p³yn¹ca
z powo³ania

Z ks. Maciejem Wilkiem MS rozmawia

Piotr Starosta

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie, aby−
śmy mogli Księdza lepiej poznać.

Pochodzę z Krynicy Zdrój. Mam trzech braci.

Jak większość młodych kapłanów wysła−
nych na parafię został Ksiądz katechetą. Pra−
ca z młodzieżą to dzisiaj wielkie wyzwanie.
Gdzie miał Ksiądz okazję już katechizować?

Wcześniej pracowałem jako katecheta w
Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. Przez rok
posługiwałem także w domu rekolekcyjnym
w Zakopanem. Bardzo lubię pracę z mło−
dzieżą.

Oprócz pracy katechetycznej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych przyjął Ksiądz tak−
że obowiązki opiekuna parafialnego Caritas.
Ma on dość rozwiniętą działalność, czeka
zatem na Księdza sporo pracy. Czym dla Księ−
dza osobiście jest praca w ramach Caritas?

Caritas to dla mnie przede wszystkim prze−
strzeń spotkania z nowym człowiekiem, które−
go Pan Bóg stawia na mojej drodze. Nie pa−
trzę na tę posługę przez pryzmat wyzwania, ale
jako na miejsce, gdzie Bóg chce, abym był.

Dziękuję bardzo za podzielenie się z czy−
telnikami kilkoma informacjami o sobie
i swojej dotychczasowej pracy kapłańskiej.

Może to niewiele, ale człowieka poznaje się
po tym, kim jest, a nie po tym, co mówi czy
pisze. Zatem życzę wszystkim i sobie otwarto−
ści na Boże Słowo i radości z powołania.

Jesienne wêdrówki

PASJONATY
Po raz kolejny śpiewacy skupieni w chórze Pasjo−

nata pod batutą Bartosza Śliwińskiego wyruszyli
w trasę, podczas której rozsławiali imię Pana, uwiel−
bianego w prezentowanych pieśniach. Tegorocznym
miejscem śpiewnej pielgrzymki było Wybrzeże.

Pierwszym punktem podróży okazał się Szymbark
– szczególny skansen, prezentujący historię, język
i kulturę Kaszub, lecz także pielęgnujący pamięć
o Sybirakach poprzez zgromadzone eksponaty. W Ko−
ściółku św. Rafała odśpiewano Barkę i Tebe Poem,
łącząc się duchowo z rodakami, którzy podzielili los
zesłańców. Innym miejscem uczczenia pamięci pole−
głych słowami Roty był zrekonstruowany bunkier Taj−
nej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Podczas wyjazdu chór uświetnił też swym śpie−
wem ślub w kościele parafialnym św. Karola Boro−
meusza w Gdyni.  Nie była to jednak jedyna msza
św. z udziałem trzcianeckiego zespołu. Następne−
go dnia śpiewacy Pasjonaty zagościli w kościele pw.
św. Jakuba na zaproszenie Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów w Gdańsku i w Klubie pod Kapturem
prowadzonym przez mnichów.

Oprócz utworów sakralnych wykonywanych w ww.
świątyniach chórzyści koncertowali pod fontanną
Neptuna i w Złotej Bramie umiejscowionych na Dro−
dze Królewskiej Głównego Miasta. Tu swoim zwy−
czajem wykonali szereg pieśni wielojęzycznych z re−
pertuaru świeckiego.

Wszyscy chętni do uczestnictwa w chórze znajdą
w nim nie tylko radość ze śpiewania, ale także życz−
liwość, wspólną modlitwę i możliwość odkrywania
nowych miejsc.

Marzena Felsmann
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O tak, od chwili, kiedy już jako małe dziecko
zaczęłam rozumieć świat, a wychowywałam się
w Becejłach na Suwalszczyźnie, uświadomiłam
sobie, że to moje wsłuchiwanie się początkowo
w śpiew mamy, która była solistką w parafial−
nym chórze, jest warte wysiłku, dlatego sama
z siebie też próbowałam śpiewać.

Dziś muszę powiedzieć, że dla mnie muzyka jest
czymś wyjątkowym, czymś niemieszczącym się
w definicjach, w modach, prądach i koniunkturach.
Muzyka jest najpiękniejszą rozmową z Bogiem. Dzię−
ki zrozumieniu moich przełożonych po drugich ślubach
złożonych 1 września 1965 r. rozpoczęłam naukę w
Szkole Muzycznej stopnia średniego w Aninie pod
Warszawą. Tam przez cztery lata pogłębiałam teorię
muzyczną, by po następnych trzech złożyć egzamin
dyplomowy z transpozycji. Już w trakcie studiów, ka−
techizując, zaczęłam pracę organistki. Pogłębiana wie−
dza uwrażliwiała mnie na każdą pieśń, jej melodię,
rytm, harmonię, dynamikę, metrum, artykulację, na
barwę dźwięków. To żywe, bezpośrednie przekazy−
wanie muzyki płynącej z organów w bezpośrednim
kontakcie ze wspólnotą Kościoła na pewno podnosi
walory artystyczne liturgii, przybliża nas do Boga.

Najbliższy jest mi Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeusz Mozart, Giuseppe Verdi.
Z polskich kompozytorów to Stanisław Moniusz−
ko, Mikołaj Gomółka, Feliks Nowowiejski, ks. An−
toni Chlondowski i Jan Maklakiewicz.

Praca organistki wystarczyła siostrze, by wy−
powiedzieć swój muzyczny zachwyt. Czy wy−
starczył siostrze tylko ten detal w postaci or−
ganów i śpiewu?

Oj, nie, przełożeni skierowali mnie do pracy w
Ciechocinku, pracowałam tam 23 lata i założy−
łam chór Cantate Deo, z grupą ludzi, z chórzysta−

mi. Poprzez śpiew, tę całko−
witą spójność melodii, po−
przez wewnętrzną logikę, by−
liśmy jak wizjonerzy zdolni
odczuć i oddać czar muzyki.
Przekazywaliśmy emocje,
kulturę śpiewu i to wszystko,
co tylko da się przekazać, pa−
miętając, by nie zgubić się
w gęstwinie szczegółów.

Œpiewajmy Panu

Z siostr¹ Janin¹ Ostrowsk¹ FRM

rozmawia El¿bieta Panert-Mumot

Idąc do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, jakie miała siostra pragnienia
i oczekiwania?

Do zgromadzenia wstąpiłam 27 sierpnia 1961 r.
Pragnęłam udomowić Jezusa, pokonać barierę ob−
cości. Marzyłam o oswojeniu Boga, by mieszkał pod
wspólnym dachem każdej rodziny, a nie tylko w nie−
bie czy kościele. Chciałam pozbawić go grozy, tej prze−
paści i niezrozumienia, jakie ma stworzenie wobec
Stwórcy. Najpierw pragnęłam to uczynić w sobie sa−
mej. Dla zakonnicy takim instrumentem jest modli−
twa, życie zakonne i katecheza.

Nie trzeba walczyć o ustanowienie wartości
i sensu. Należy powierzyć się temu, co zostało
już ustanowione, co otacza nas ze wszystkich
stron. Jest świadectwem Bo−
żego porządku i daje człowie−
kowi nadzieję. Ewangeliczne
cnoty otwierają przed nami
nowe możliwości poznania fa−
scynującej dziedziny dobra.

Będąc w klasztorze, peł−
niła siostra również funkcję
organistki, stąd jasno wyni−
ka, że muzyka jest dla sio−
stry bardzo bliska?
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10 rocznica
wprowadzenia

relikwii
œw. ojca Pio
do koœcio³a
23 września br. w 44 rocznicę śmierci Pio

z Pietrelciny w parafii św. Jana Chrzciciela w Trzcian−
ce w czasie Mszy św. rozpoczętej o godz. 12.30
obchodziliśmy 10 rocznicę wprowadzenia relikwii
św. ojca Pio do naszego kościoła. Nabożeństwu
przewodniczył i wygłosił homilię opiekun Grupy Mo−
dlitwy Ojca Pio ks. proboszcz Kazimierz Przybycień
MS. Liturgię słowa przygotowali członkowie wspól−
noty. Uroczystość rozpoczął pieśnią pan organista
Grzegorz Pater. Oto kilka jej zwrotów:

„Twoje życie było ciężkie –
Pełne cierpień, pełne bólu,
Twoja droga, którą szedłeś –
Była także pełna trudu,
Lecz wiedziałeś, że jest Jezus,
Który bardzo kocha Cię
I oddałeś jemu całym sercem się.

O, Ojcze, o, Ojcze Pio,
Bądź przy nas i kochaj nas…
O, Ojcze, Patronie nasz,
Prosimy, Ty prowadź nas.”

W homilii ks. proboszcz nawią−
zał do życia św. ojca Pio. Mówił,
że święty odznaczał się dużą gor−
liwością w posłudze kapłańskiej,
zwłaszcza w sakramencie spowie−
dzi świętej, a także w zamiłowa−
niu do poufnego zwracania się do
Boga. Stał się apostołem modli−
twy innych ludzi, tworząc tzw. gru−
py modlitwy.

Po Mszy św. czciciele św.
ojca Pio otrzymali obrazki z jego
wizerunkiem i modlitwą bła−

galną. Druga część świętowa−
nia jubileuszu wiązała się ze
wspólnym spotkaniem przy
stole. Wspólnota zebrała się
w  kawiarence domu parafial−
nego. W serdecznej i rodzin−
nej atmosferze członkowie gru−
py i czciciele św. ojca Pio dzie−
lili się świadectwami, omawiali
działalność grupy. Opiekunami
wspólnoty są ks. proboszcz
Kazimierz  Przybycień MS i brat

Marek Pis MS. Fundamentem naszej społecz−
ności jest modlitwa i działalność dobroczynna.
Ojciec Pio powiedział: „Módlcie się – bo modli−
twa jest największą bronią przeciwko szatano−
wi, modlitwa jest kluczem, który otwiera Serce
Boga”. Grupy modlitwy mają być orędownikami
Boga dla bliźnich.

Wierni słowom patrona podejmujemy szereg
wyzwań modlitewnych i formacyjnych, rozwijają−
cych naszą wiedze i wiarę. W Wielkim Poście
udajemy się do Górki Klasztornej na Misterium
Męki Pańskiej. Uczestniczymy również w diece−
zjalnych spotkaniach czcicieli ojca Pio i grup
modlitewnych.

Prenumerujemy dwumiesięcznik „Głos Ojca
Pio” ubogacający naszą duchowność. Jesteśmy
zarejestrowani w San Giovianni Rotondo we Wło−
szech, skąd otrzymujemy materiały formacyjne.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wia−
rę i uczynić życie oddanym Bogu
na wzór św. ojca Pio, zapraszamy Cię
na nasze spotkania. W pierwszą
sobotę miesiąca gromadzimy się
na Mszy św. rozpoczynającej się
o godz. 18.00, zaś w trzecią so−
botę miesiąca – o godz. 16.30
w kawiarence domu parafialnego
na spotkaniu modlitewno−formacyj−
nym. Zachęcamy także do składa−
nia próśb i podziękowań w skrzyn−
ce intencji znajdującej się obok fi−
gury świętego w kościele pod we−
zwaniem św. Jana Chrzciciela. Po−
lecamy je Bogu w specjalnych mo−
dlitwach.

Grupa Modlitwy Ojca Pio Fo
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Europejskie
Spotkanie Laikatu

Saletyñskiego
W dniach 6−10 września br. w Sanktuarium Matki

Bożej Saletyńskiej w Salmacie (Włochy) odbyło się
drugie spotkanie laikatu saletyńskiego z czterech
prowincji saletyńskich: francuskiej, polskiej, szwaj−
carskiej i włoskiej. W sympozjum wzięło udział pra−
wie 60 osób w różny sposób zaangażowanych we
współpracę z saletynami. W 12−osobowej polskiej
delegacji na czele z ks. Bohdanem Dutko MS –
aktualnym Wikariuszem Prowincjalnym Zarządu
Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, z naszej para−
fii w wyjeździe udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance Bożena Wargin oraz dyrek−
tor Biblioteki Parafialnej Edwin Klessa.

Myślą przewodnią spotkania, które prowadził
Przełożony Generalny księży misjonarzy saletynów
ks. Silvano  Marisa MS, było zdanie z orędzia
Matki Bożej z La Salette: „Zbliżcie się moje dzie−
ci, nie bójcie się”. Uczestnicy sympozjum wysłu−
chali dwóch referatów na temat sytuacji Kościo−
ła w Europie oraz objawienia i orędzia Pięknej
Pani jako odpowiedzi na jego współczesny stan.
Brali także udział w spotkaniach dyskusyjnych w
poszczególnych grupach językowych i plenarnych.
Przedmiotem rozważań było szersze włączenie
laikatu w duchowość saletyńską poprzez stwo−
rzenie ruchu czy dzieła uczniów Matki Bożej z La
Salette oraz formacji dla świeckich, którzy chcie−
liby żyć tą duchowością. Różnorodność środowisk
z czterech prowincji,
pomimo wspólnej
idei wypływającej
z orędzia saletyń−
skiego, powodowa−
ła w czasie dyskusji
plenarnych wyraźne
różnice w akcento−
waniu omawianych
problemów. Wymia−
na poglądów, wspól−
ne poszukiwania ak−
tualnych odniesień

przesłania z La Salette sprzed 166 lat, wspólna
modlitwa i prezentacja narodowego folkloru, to
wszystko zbliżało do siebie odległe, działające
w odmiennych kulturach środowiska, które du−
chowość saletyńską pragną przekazywać współ−
czesnemu światu.

Salmata, to mała osada pięknie położona
w górzystym rejonie Perugii, z istniejącym od
1898 r. Sanktuarium Matki Bożej z La Salette.
Pierwszy po wojnie trzcianecki proboszcz ks. dr
Tadeusz Ptak MS w czasie studiów w Rzymie spę−
dził tam w 1930 r. kilka miesięcy po swoich świę−
ceniach kapłańskich. Górzysty teren, mimo niższych
pasm i wierzchołków, przypominał scenerię spo−
tkania Matki Bożej w La Salette z pastuszkami
Maksyminem i Melanią. Nowo wybudowany duży
ośrodek stwarza świetne warunki dla grup piel−
grzymkowych i rekolekcyjnych, które w tym miej−
scu mogą rozważać przesłanie Pięknej Pani oraz
czerpać siłę i natchnienie na dalszą drogę życia.

Wielogodzinną podróż samochodem uatrakcyj−
niły rozmowy ze znanym publicystą oraz autorem
wielu książek Tomaszem Terlikowskim, który był
jednym z członków polskiej delegacji.

Pierwsze Europej−
skie Spotkanie La−
ikatu Europejskiego
miało miejsce dwa
lata temu w La Sa−
lette we Francji, na−
tomiast trzecie zo−
stało zaplanowane
na 2014 r. w Sank−
tuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Dę−
bowcu.

Bo¿ena Wargin
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łego obiektu zostali zaproszeni prowincjał ks. An−
drzej Zagórski MS, proboszcz ks. Kazimierz Przyby−
cień MS, burmistrz Marek Kupś i dyrektor szkoły
Bożena Wargin. Boisko zostało poświęcone Bogu.
Potem głos zajęli zaproszeni goście. Do ciepłych
słów dołączył się ks. Zbigniew Wal MS. Kapłan z
radością podkreślał, że rozwój dobrych inicjatyw jest
możliwy tylko z błogosławieństwem Bożym. Dowo−
dem na to jest postęp w działalności szkoły kato−
lickiej. O hojności Bożej w kontekście prowadzo−
nej edukacji wspomniał także prefekt szkoły ks.
Piotr Stangricki MS.

Przyszła pora na zaprezentowanie możliwości
boiska. Ma ono utwardzone podłoże, nawierzchnię
ze sztucznej trawy, bramki, słupki utrzymujące siat−
ki, konstrukcje koszowe i oznaczenia linii przydatne
dla piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Najpierw
goście honorowi wykonali pierwszy strzał piłką na
bramkę. Po nich do akcji wkroczyli uczniowie, na−
uczyciele i kapłani, biorąc udział w grach zespoło−

wych. Na początku kibice do−
pingowali drużynę klas I−III. Ci
zmierzyli się w grze w dwa
ognie. Potem w szranki sta−
nęli piłkarze z klas IV−VI szkoły
podstawowej. W dalszej kolej−
ności gimnazjaliści chwycili za
piłkę koszykową. Apogeum po−
zytywnych emocji nastąpiło,
kiedy to na płycie boiska sta−

nęli oko w oko rodzice i nauczyciele. Ci ostatni zo−
stali wsparci księżmi. Piłka śmigała z zawrotną pręd−
kością. Możliwości taneczne zaprezentowali ucznio−
wie kierowani przez instruktorkę Danutę Antosz.

Cieszymy się, że podopieczni mają teraz dogod−
ne warunki do rozwoju fizycznego.

Krzysztof Felsmann

Mamy
boisko szkolne!

Organizacja przestrzeni sportowej

Zespo³u Szkó³ Katolickich w Trzciance

trwa³a od 6 czerwca do 1 wrzeœnia 2012 r.

Organem prowadzącym szkołę katolicką jest
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzcicie−
la w Trzciance. Właśnie z okazji powstania obiektu
sportowego 30 września 2012 r. do Trzcianki przy−
jechał Przełożony Prowincjalny Zarządu Prowincjal−
nego Polskiej Prowincji Zgro−
madzenia Księży Misjonarzy
Matki Bożej z La Salette ks.
Andrzej Zagórski MS. Wśród
zaproszonych gości można
było zobaczyć także Probosz−
cza ks. Kazimierza Przybycie−
nia MS, Burmistrza Miasta
Trzcianki Marka Kupsia, Rad−
nego Powiatu Czarnkowsko−
Trzcianeckiego, Przewodniczącego Komisji Oświa−
ty, Kultury i Sportu Zbigniewa Maćkowiaka oraz bu−
downiczego trzcianeckiej szkoły katolickiej ks. Zbi−
gniewa Wala MS. Uroczystość otwarcia boiska
szkolnego rozpoczęła się mszą świętą. Podczas
homilii prowincjał akcentował wagę edukacji pro−
wadzonej w duchu chrześcijańskim.

Na dziedzińcu szkolnym przybyłych powitała Dyrek−
tor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance Bożena
Wargin. Gospodarz szkoły przybliżyła historię rozwoju
szkoły katolickiej. Do tej pory brakowało w wyposaże−
niu szkoły przestrzeni sportowej. Zorganizowanie bo−
iska daje naszym wychowankom warunki, dzięki któ−
rym mogą oni cieszyć się komfortowymi zajęciami
wychowania fizycznego. Posiadanie profesjonalnej
nawierzchni sportowej jest istotnym wymogiem.

Oczekiwanym momentem było przecięcie wstę−
gi. Do symbolicznego aktu otwarcia nowo powsta−
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w dobre rêce oddam!
10 lat temu, w listopadzie 2003 r.,

nauczycielki Szko³y Podstawowej nr 3

w Trzciance – Ma³gorzata

Fija³kowska i Anna JóŸwik,

zainspirowane Tygodniem

Mi³osierdzia zapocz¹tkowa³y

kampaniê  charytatywn¹

„Nasze czu³e serca”. Akcja

ta wkomponowa³a siê ju¿

w nasz¹ lokaln¹ tradycjê. Poza

materialnymi korzyœciami

przedsiêwziêcia s¹ jednak

tak¿e te o wymiarze duchowym

jak mobilizacja spo³eczeñstwa

do wyra¿ania altruizmu.

W akcji biorą udział nauczy−
ciele i uczniowie szkół podsta−
wowych, a od kilku lat również
sześciolatki. Dzięki „Naszym
czułym sercom” rozwinął się
wśród dzieci wolontariat np.
skupiony przy szkolnym kole
Caritas w Szkole Podstawowej
nr 2. Nie sposób wymienić
wszystkich zaangażowanych
w przeprowadzenie każdego eta−
pu kampanii. Początek stano−
wi ogłoszenie konkursu pla−
stycznego dla szkół podstawo−
wych i przedszkoli. Jego tematem jest
ukazanie sposobów niesienia pomo−
cy ludziom. Po ocenie prac konkurso−
wych najciekawsze z nich zostają na−
grodzone poprzez wydrukowanie ich na
małych kalendarzykach, kalendarzu pla−
katowym oraz na zakładkach cegieł−
kach. Pozostałe  wytwory kunsztu ma−

łych artystów są eksponowane na wystawach
w rodzimych placówkach uczniów. Trzeci etap ak−
cji to sprzedaż cegiełek w postaci kalendarzy i za−
kładek na terenie naszej gminy. Uzyskane fundu−
sze zasilają konto trzcianeckiego Caritas, następ−
nie całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony
zostaje na materialną pomoc dla osób chorych
i niepełnosprawnych.

Koordynatorki podkreślają, że idea ta istnieje
dzięki ludziom, w znacznej większości mieszkań−

com Trzcianki i okolicznych miejscowo−
ści, którzy angażują się w przygotowa−
nie prac plastycznych, pozyskiwanie
sponsorów i sprzedaż kalendarzy.

Nie tylko nauczyciele na co dzień ob−
cujący z chorymi dziećmi oddają akcji całe

serce. Rzesze rodziców
uczniów z naszej gminy
i ludzi dobrej woli przyczy−
niają się do pomnożenia
funduszy dla potrzebują−
cych. Krąg zwolenników
akcji stanowi też grono
sponsorów, oferując duże
wsparcie. Koordynatorka
akcji Małgorzata Fijałkow−
ska, doświadczając życzliwo−
ści ze strony darczyńców, pod−
kreśla, że utwierdza to ją
w przekonaniu co do słusz−
ności podejmowanych działań

i daje zapał do dalszej pracy na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych. I choć za−

łożeniem kampanii jest bezintere−
sowna pomoc potrzebującym, to
zwieńczeniem jest jednak nagroda
w postaci radości osób, do których
wsparcie jest adresowane.

Drodzy Czytelnicy, uwielbiajcie
Jezusa w każdym człowieku –
wspomóżcie akcję, kupując kalen−
darz na rok 2013 i pamiętajcie
w modlitwie o tych, którzy potrze−
bują kawałka Waszego czułego
serca!

Na podstawie materia³ów

z archiwum organizatorów

opracowa³a Marzena Felsmann.

Serce
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ści, historia parafii, publikacje trzcianeckich
twórców;

różne – encyklopedie, poradniki, archiwalne
książki i periodyki z okresu międzywojennego
i z XIX w.

Prasa i periodyki:
bieżąca prasa: „Gość Niedzielny”, „Niedzie−

la”, „Przewodnik Katolicki”, „La Salette. Posła−
niec Matki Bożej Saletyńskiej”, „Głos Katolicki”
(z Paryża), „Głos św. Antoniego” (z Piły), „Miłuj−
cie się”, „Nasza Arka”,  „Miejsca Święte”, „Ar−
chiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Nasz
Dziennik”, „Gazeta Polska”, „Uważam Rze”,
„Uważam Rze. Historia”;

zbiory: roczniki „Przewodnika Katolickiego”
i „Głosu Katolickiego”, „Kultury” paryskiej, „Ze−
szyty IPN”, „Zeszyty Ośrodka Karta”, kolekcje:
„Księga Świętych” i „Jan Paweł II”.

Środki audiowizualne:
filmy wideo: filmy fabularne, historyczne, miej−

sca pielgrzymkowe, filmy rysunkowe;
CD: muzyka poważna, piosenki, wykłady, re−

kolekcje;
DVD: filmy fabularne, koncerty;
taśmy magnetofonowe: piosenki, wykłady.

Dla poszukujących trudno dostępnych pozycji
książkowych istnieje możliwość ich otrzymania
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Księgozbiór
można przeglądać
na stronie
internetowej
biblioteki
www.bibltk.za.pl.

Zapraszamy do
Biblioteki w Domu
Parafialnym:

poniedziałek –
piątek godz.
16.30 – 19.00

sobota godz.
9.00 – 12.00
i 16.30 – 19.00

Edwin Klessa

Biblioteka Parafialna

zaprasza
Nadesz³y d³ugie jesienno-zimowe wieczory.

Wiêcej jest czasu, aby siêgn¹æ po ksi¹¿kê,

a niekoniecznie ca³y wolny czas przeznaczaæ

na ogl¹danie telewizji. Biblioteka Parafialna

w Trzciance zaprasza do korzystania

z ksi¹¿ek, prasy i œrodków audiowizualnych.

Przyjazna obs³uga pomo¿e i doradzi

w wyborze oferowanych pozycji i poszuki-

waniu interesuj¹cych tematów.

Książki:
religia – Pismo św. z komentarzami, katechi−

zmy, śpiewniki, rozważania religijne, duchowość,
mistyka, sylwetki świętych i wielkich ludzi Ko−
ścioła, misje, sanktuaria i miejsca pielgrzymko−
we, dokumenty Kościoła katolickiego (prawo
kanoniczne, encykliki, adhortacje, dokumenty
synodów i soborów),  struktura i historia Kościo−
ła w Polsce i na świecie, tematyka saletyńska,
inne religie chrześcijańskie i niechrześcijańskie;

filozofia – pozycje znanych filozofów;
beletrystyka – powieści polskich i zagranicz−

nych pisarzy, lektury szkolne, poezja;
historia – historia Polski i świata, zbiór pozy−

cji dotyczących najnowszej historii Polski (okres
międzywojenny, II wojna światowa, czasy PRL i
stanu wojennego oraz transformacji ustrojowej),
Kresy, zbiór wydawnictw drugoobiegowych, po−
lonijnych;

tematyka regionalna – książki, prospekty,
przewodniki turystyczne, mapy, prace dyplomo−
we dotyczące Trzcianki i pobliskich miejscowo−
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2.

L
istopad, kierując

nasze spojrzenia na
mogiły najbliższych,
uświadamia kru−
chość życia człowie−
ka. Otwiera także
przestrzeń dla pyta−
nia, w jaki sposób
najowocniej i najpeł−
niej wykorzystać
czas, który nam jesz−
cze pozostał. Podej−
mujemy zatem naszą
refleksję nad rzeczy−
wistościami stano−
wiącymi kres nasze−
go życia, zwanymi rze−
czami ostatecznymi.
Są nimi kolejno:
śmierć, sąd, piekło
i niebo.

Śmierć jest koń−
cem ziemskiej piel−
grzymki, ale nie koń−
czy naszego istnienia. Męka, śmierć i zmartwych−
wstanie Chrystusa uczyniły z niej bramę przej−
ścia do domu Oblubieńca. Święta Teresa od
Dzieciątka Jezus wyjaśnia: „Ja nie umieram, ja
wchodzę w życie”. Śmierć staje się początkiem
właściwego, wiecznego życia. W jej momencie
dokonuje się wtedy sąd szczegółowy, który daje
duszy możliwość stanięcia w prawdzie przed
sobą samą w obecności Boga. Jej własne czyny
decydują o tym, jaką zapłatę otrzyma. Piekło
i niebo stoją w zasięgu wolnego wyboru człowie−
ka. Decyzja należy do niego, ale może ją podjąć
tylko do momentu przejścia z tego świata. Sąd
szczegółowy w sposób konkretny, jednoznaczny
i natychmiastowy obnaża kierunek ludzkiej wiecz−
ności.

Niebo to trwanie w jedności z Bogiem w Trójcy
Świętej, z Maryją, aniołami i świętymi. Nie jeste−
śmy w stanie wyobrazić sobie w pełni niebiańskie−
go życia. Ostatecznie pozostaje ono tajemnicą.
Słowo Boże opisuje je barwnie: „ani oko nie wi−
działo, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował
Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

Ci, którzy umierają
w łasce Bożej, ale
nie są jeszcze wolni
od skutków swoich
grzechów, potrzebują
oczyszczenia, aby sta−
nąć przed Bogiem.
Stan oczekiwania
nazywamy czyśćcem.
Dusze czyśćcowe
same nie mogą mo−
dlić się za siebie,
choć ich modlitwy są
niezwykle gorliwe,
mogą je ofiarować
za nas żyjących. Tyl−
ko my pielgrzymi ku
wieczności możemy
wspierać je swoimi
modlitwami, pokutą
i jałmużną. Dlatego
tak istotna jest mo−
dlitwa za zmarłych,
zanurzanie ich w sa−

kramencie Eucharystii i ofiarowanie odpustów. Ka−
techizm Kościoła Katolickiego zachęca do wsta−
wienniczej modlitwy za zmarłych: „Nasza modlitwa
za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także
sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennic−
two za nami”.

Piekło to wieczne oddzielenie od Boga. Trzeba
zaznaczyć, że nie Pan odrzuca człowieka, posyłając
go w ogień piekielny, ale człowiek przez swoje de−
cyzje i wybory, odrzuca Miłosierdzie Boże i sam
wybiera formę swojej wieczności.

Sąd Ostateczny przy końcu świata, którego data
jest znana tylko Bogu, odsłoni całą prawdę o Bogu
i relacji każdego człowieka z Nim. Wszyscy otrzy−
mamy wówczas swoje ciało, ale przemienione
w ciało duchowe, aby zmartwychwstać do życia
w wiecznej obecności albo wiecznym oddaleniu.
Warto zawalczyć o swoją wieczność. Niech prowa−
dza nas słowa Świętej Faustyny: „Niech żadna dusza
nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje
− każda może się stać wielką świętą, bo wielka
jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie sta−
wiać oporu działaniu Bożemu”.

ks. Piotr Stangricki MS

O rzeczach
ostatecznych

s³ów kilka
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Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin,
Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

C
zas Świąt
Bożego Na−
rodzenia to

okres przygotowania
serca i domu na przyj−
ście Pana. Zapraszam
do wykonania pier−
niczków świątecz−
nych, które napełnią
mieszkanie intensyw−
nym, korzennym zapa−
chem, będą dosko−
nałą słodką prze−
kąską, mogą również
wyjątkowo przyozdo−
bić świąteczną choinkę. Wypiek i lukrowanie ciastek
piernikowych może być wyśmienitą rodzinną zabawą.

Aby wyrobić ciasto, potrzebujemy następujących
składników:

* 1 kg maki pszennej,

* 2 jajka i 2 żółtka,

* 1 margaryna lub masło 250 g,

* 1 szklanka kwaśnej śmietany 18%,

* 1 niepełna łyżeczka amoniaku
(może być też proszek do pieczenia),

* 3 łyżeczki sody oczyszczonej,

* 35 dag miodu naturalnego (1 szklanka),

* 20 dag cukru,

* 6 łyżek oleju,

* 1 przyprawa do piernika.
Ciasto możemy przyrządzić mikserem albo ucie−

rać w makutrze. Na początku trzeba przygotować kar−
mel. Połowę cukru – 10 dag, smażymy na średnim
ogniu, aby uzyskać kolor koniaku. Do skarmelizowa−
nego cukru dodajemy 1/4 szklanki gorącej wody, ener−
gicznie mieszając. Odrobinę ostudzony karmel wlewa−

my do miski, dodaje−
my następnie miód
i resztę cukru, i ucie−
ramy mikserem. Do
powstałej masy dorzu−
camy kolejno 2 jajka
i 2 żółtka, amoniak,
sodę, roztopioną mar−
garynę, olej i przypra−
wę do piernika. Powo−
li, partiami, stale ucie−
rając, dodajemy mą−
kę. Ciasto powinno
być nieco luźne, ale
nie lejące. Po wyrobie−

niu wstawiamy masę z miską na noc do lodówki.
Rano stężałe ciasto wyrabiamy, podsypując mąką,

wałkujemy na grubości 2–4 mm (według uznania)
i wycinamy foremkami pierniczki w ulubionych kształ−
tach. Pierniczki pieczemy w temperaturze 180oC przez
ok. 7–10 min. Powinny być rumiane. Po upieczeniu
studzimy i wkładamy do pojemnika.

Pierniczki najlepiej prezentują się przyozdobione lu−
krem. Polecam lukier utarty na białkach. Ucieramy
białka z 2 jaj, dodając 2 szklanki cukru pudru aż do
uzyskania jednolitej, lekko lejącej, perłowej masy. Na
koniec dodajemy 2 łyżki soku z cytryny i jeszcze chwi−
lę ucieramy. Biały, lśniący lukier nakładamy na pier−
niczki za pomocą pędzelka albo nożem stołowym
i odkładamy je do przeschnięcia. Wedle gustu można
udekorować je posypką bądź kolorowym lukrem, który
uzyskamy, dodając odrobinę kakao, papryki, kurkumy
lub soków owocowych i warzywnych.

Życzę miłej i twórczej pracy i zabawy.
Z Panem Bogiem.

ks. Piotr Stangricki MS

Pierniczki pani Krysi
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