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Drodzy Parafianie!
Pragnę podzielić się z Wami

Nadzieją, którą noszę w swoim
sercu. Listopad zaprasza nas do
podjęcia refleksji nad naszym prze−
mijaniem i otwiera nas na wiecz−
ność. Tęsknota za spotkaniem
z Bogiem coraz bardziej puka do
naszego serca, a czas Adwentu
będzie okazją, by  usłyszeć to deli−
katne wołanie. Patrząc na naszą
wspólnotę parafialną, tak bardzo
różnorodną i kolorową — pragnę
dać się pokonać nadziei i pozwolić
się Panu prowadzić. Zapraszam do
kroczenia drogami nadziei, a zapro−
wadzi nas to w objęcia Miłości!

Charles Péguy napisał: „Na−
dzieja jest jak dziewczynka uwie−
szona na ramionach swoich
dwóch starszych sióstr (wiary
i miłości), które trzymają ją za
rękę”. Według tych poetyckich
słów Bóg mówi, iż nie zdziwił się
tym, że ludzie wierzą („Ja tak bar−
dzo wybucham w całym moim
stworzeniu.”), ani tym, że się
kochają, ale tym, co mnie zaska−
kuje, mówi Bóg — jest Nadzieja!

Czym zatem jest nadzieja
chrześcijańska? Czym różni się od
wszystkich innych oczekiwań?
Biorąc do ręki największą Księ−
gę Nadziei — Biblię, znajdziemy
odpowiedź! Nadzieja pokazała
nam swoją Twarz! Słowo wypo−
wiedziane i zapisane stało się
Ciałem, Obliczem, Osobą, Jezu−
sem Chrystusem! Nadzieja wyra−
ża się w wiecznej młodości Boga.

Co roku obchodzimy swoje
urodziny. Pamiętamy, że jeste−
śmy rok starsi, jedna więcej
świeczka pojawia się na torcie.
Jednakże na Boże Narodzenie
nie świętujemy bardzo długiego
życia Jezusa przy ogromnym tor−
cie. On zawsze jest Emmanu−

elem, Bogiem z nami, nowo na−
rodzonym, świeżym i zaczynają−
cym. Maleńka Nadzieja to ta,
która zawsze zaczyna. „Świat
bez Boga jest światem bez na−
dziei” — zaznaczał Benedykt XVI.

Jaką nadzieję daje mi świat?
Dzisiaj świat proponuje nam „se−
zonowe” gwiazdy, wykreowane
przez telewizję, które są niczym
gwiazdka na choince, pięknie wy−
glądają, ale wewnątrz są puste,
zachwycają na chwilę i znikają
z naszego życia. Dzisiejsze gwiaz−
dy, idole, są tak samo zagubione
jak człowiek na ulicy. Papież Be−
nedykt XVI w encyklice Spe salvi
— o nadziei chrześcijańskiej,
mówi, że „życie jest niczym żeglu−
ga po morzu historii, często
w ciemnościach i burzy, w której
wyglądamy gwiazd wskazujących
nam kurs. Prawdziwymi gwiazda−
mi naszego życia są osoby, które
potrafiły żyć w sposób prawy, mą−
dry i dobry”. Nadzieja to piękny,
ale i bolesny czas owocowania.
Bywa, że ludzie pragną przez całe
życie rozkwitać, nie chcą owoco−
wać. Kwiat jest taki piękny… Ceną
za to jest brak miłości. Zapłatą za
to, że kwiat obumiera, jest owoc
— miłość! Nadzieja uczy nas cier−
pliwości. „Losem człowieka jest:
dać się pokonać nadziei. Ginie
ten, kto przestaje jej ulegać” —
twierdził ks. Józef Tischner.

Pozwólmy się pokonać na−
dziei. Odwagi! Nie bójcie się!

ks. Wawrzyniec Skraba MS

proboszcz parafii
pw. św. Jana Chrzciciela

w Trzciance

Daj siê

pokonaæ

Nadziei!
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Trwa jeszcze cisza nocna, jest ciemno i cicho.
Nareszcie upragniony weekend, czas odpoczynku,
można pospać dłużej, poleniuchować. W takim ra−
zie co prawie 150 ludzi robi pod kościołem pw. św.
Jana Chrzciciela? I to ludzi w wieku gimnazjalnym
i licealnym, którym według panującej powszechnie opinii
do kościoła jest nie po drodze. Właśnie, droga dopie−
ro przed nami. Prawie 30 km na pieszo. Dokąd? Na
Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu.

Idziemy w ciszy, o godz. 6.00 zostaje włączone
nagłośnienie i pielgrzymka młodych z parafii św.
Jana Chrzciciela i Matki Bożej Saletyńskiej zyskuje
głos. Wita nas ks. Piotr Stangricki MS, opiekun
pielgrzymki. Przed nami siedem godzin drogi. Co
można robić tyle czasu? Rozmawiać, żartować, po−
znawać nowych ludzi, słuchać muzyki, śpiewać,
słuchać konferencji. Modlić się.

Dopiero przed Różą Wielką złapał nas przelotny
deszcz. Tam mamy pierwszy postój. Możemy usiąść
i odpocząć. Po regeneracji sił ruszamy w dalszą dro−
gę, dziękując mieszkańcom za życzliwe przyjęcie.

Następny postój mamy w Jaraczewie. Słońce
wychodzi zza chmur. Dochodzimy do Skrzatusza
o godz. 13.00, akurat gdy bp Edward Dajczak roz−
poczyna spotkanie. Na rozgrzewkę jest koncert ze−
społu Armia Dzieci. Namiot wypełnia się uwielbie−
niem, muzyką, śpiewem, tańcem. Ci spośród nas,
którzy nie mają doświadczenia w takich spotka−
niach, patrzą na to ze zdziwieniem, zaskoczeni taką
formą modlitwy. Wielu z nich, teraz jeszcze zupeł−
nie tego nieświadomych, wyjdzie stąd już jako inni
ludzie, przemienieni.

O godz. 14.45 pojawiają się specjalni goście
spotkania – ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique
Porcu, którzy posługują w Sao Paulo, gdzie w 2000 r.
założyli  charyzmatyczną wspólnotę życia Przymierze
Miłosierdzia. Dzielą się z nami świadectwem pracy
z gangsterami, narkomanami, prostytutkami i opo−
wiadają historie nawróceń.

W tym roku obchodzimy 25−lecie koronacji figury
Matki Boskiej Bolesnej. Skrzatuska pieta była z nami
obecna. Bliska była żywa Matka Boga, Maryja.

O godz. 18.00 do namiotu wniesiona została
monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Sku−
piona twarz bpa Edwarda Dajczaka, kilka tysięcy
par oczu wpatrzonych w Jezusa, cisza w namiocie.
Po adoracji zgromadzeni w Skrzatuszu księża ru−
szyli w tłum młodych, posługując modlitwą wsta−
wienniczą. Dla wielu było to pierwsze w życiu do−
świadczenie realnej obecności Ducha Świętego
przemieniającego życie.

O godz. 20.00 rozpoczęła się Eucharystia pod
przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka, uczta Sło−
wa i Ciała, uroczystość ku czci żywego Boga, ra−
dosna i pełna Ducha. Po Mszy św. każdy mógł
otrzymać ikonę Skrzatuskiej Matki. Po Euchary−
stii czas było wracać do domów. Ale to, daj Boże,
nie koniec!

Podczas spotkania krzyczeliśmy, że zrobimy re−
wolucję miłości, zabierzemy ze sobą Maryję, będzie−
my tworzyć nowe społeczeństwo, oparte na modli−
twie, niosące świadectwo życia z Jezusem. Szaleń−
stwo? Musimy być szaleni Bożą miłością.

Szymon Lipiñski

Rewolucja mi³oœci

14 wrzeœnia 2013 r., sobota,

godzina 5.00. Ponad setka

m³odych ludzi gromadzi siê

przed koœcio³em. Szaleñstwo?

Tak, tej soboty zaszaleliœmy.
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Wraz z początkiem września powitaliśmy w naszej
parafii nowych misjonarzy saletynów: posługującego do
niedawna w Mysłowicach ks. Mariana Mordarskiego
MS, wcześniej pracującego w Warszawie ks. Damiana
Kramarza MS oraz neoprezbitera ks. Szymona Datę
MS. Życzymy nowo przybyłym kapłanom błogosławień−
stwa Bożego w pracy katechetycznej i parafialnej reali−
zowanej w naszej wspólnocie.

2 września podczas Mszy świętej o godz. 8.00 cele−
browanej przez ks. Damiana Kramarza MS, katechetę
Gimnazjum nr 2, oraz ks. Szymona Datę MS, kateche−
tę Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie i nauczyciele
placówek pedagogicznych z terenu naszej parafii zain−
augurowali rok szkolny i katechetyczny 2013/2014.
O godz. 10.00 natomiast Mszą św. celebrowaną przez
prefekta szkoły ks. Piotra Stangrickiego MS Zespół
Szkół Katolickich oficjalnie otworzył nowy rok szkolny
i katechetyczny. Podczas obu Mszy św. okolicznościową
homilię wygłosił ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS.

8 września w naszej parafii wygłosił kazania ks. Ma−
rek Bałwas — gość honorowy zorganizowanego dzień
wcześniej przez Hospicjum Trzcianka Dnia Integracji Osób
Chorych i Niepełnosprawnych. Przypominamy, że przybyły
kapłan porusza się na wózku inwalidzkim. Jest duszpa−
sterzem młodzieży — corocznie prowadzi rekolekcje
w różnych miejscach kraju oraz opiekuje się grupą osób
niepełnosprawnych Bartymeusz z diecezji włocławskiej.

8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny (Matki Bożej Siewnej) na boisku sportowym
w Nowej Wsi odbyły się gminne obchody Święta Plo−
nów. Uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy, który
przeszedł ulicami wsi, począwszy od kościoła filialnego
pw. św. św. Piotra i Pawła, a skończywszy przy ołtarzu
polowym wzniesionym na boisku sportowym. Mszę św.
w intencji rolników celebrowali ks. Maciej Wilk MS
i ks. Adam Schielmann MS. Kapłani dokonali także
poświęcenia wieńców dożynkowych oraz chleba i zaczy−
nu przygotowanego przez trzcianeckiego piekarza Janu−
sza Dudka. Zgodnie ze starą tradycją zostało również
poświęcone ziarno siewne.

14 września z naszej parafii wyruszyła doroczna pie−
sza pielgrzymka młodzieży do Sanktuarium Maryjnego
w Skrzatuszu. W tym roku miała ona szczególny cha−
rakter, ponieważ łączyła się z jubileuszem 25−lecia pa−
pieskiej koronacji figury Matki Bożej Bolesnej, która jest
skarbem naszej diecezji. W dniu 15 września wyruszyła
natomiast do Skrzatusza na uroczystości jubileuszowe
parafialna pielgrzymka autokarowa.

19 września w 167 rocznicę Objawienia Matki Bożej
na La Salette przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku
czci Matki Bożej Saletyńskiej. Główne uroczystości roz−

poczęły się o godz. 18.00 Sumą Odpustową, którą ce−
lebrował ks. Andrzej Żołyniak — proboszcz parafii pw.
Matki Bożej Saletyńskiej, wraz z proboszczem naszej
parafii ks. Wawrzyńcem Skrabą MS, ks. Kazimierzem
Przybycieniem MS — proboszczem ubiegłej kadencji
specjalnie przybyłym na uroczystość, oraz duszpaste−
rzami parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Żoły−
niak, którego parafia przeżywa w tym roku 15 rocznicę
istnienia. Muzyczną oprawę liturgii zapewnił Chór Pasjo−
nata pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego. Po zakończe−
niu Mszy św. ulicami miasta wyruszyła procesja z fi−
gurą Płaczącej Madonny niesioną przez strażaków Pań−
stwowej Straży Pożarnej w asyście harcerek i harcerzy
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W procesji, obok
duszpasterzy, sióstr zakonnych, pocztów sztandarowych
i mieszkańców Trzcianki, uczestniczyli również licznie
przybyli księża z parafii dekanatu Trzcianka.

23 września podczas Mszy świętej rozpoczynającej
się o godz. 18.00 Grupa Modlitwy Ojca Pio obchodziła
uroczyście liturgiczne wspomnienie swego patrona. Przy−
pominamy, że w naszym kościele parafialnym w drew−
nianej figurze świętego z Pietrelciny znajduje się jego
relikwia.

23 września z okazji 167 rocznicy Objawienia Matki
Bożej na La Salette społeczność szkolna Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance gościła w swojej placówce księży
saletynów sprawujących posługę duszpasterską w na−
szej parafii oraz posługujące w Trzciance siostry Fran−
ciszkanki Rodziny Maryi.

Od 9 do 30 września w naszej parafii trwały zapisy
kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas trze−
cich gimnazjum. Z początkiem kolejnego semestru roz−
poczną się zapisy do sakramentu bierzmowania prze−
znaczonego dla uczniów klas drugich gimnazjum.

5 października w liturgiczne wspomnienie swojej
patronki Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Fau−
styny uroczyście obchodził 10−lecie istnienia szkoły ka−
tolickiej w Trzciance. Uroczystości jubileuszowe rozpo−
częły się o godz. 12.00 Mszą św. dziękczynną. Po jej
zakończeniu odbyła się okolicznościowa akademia.

9 października wyruszyła z naszej parafii pielgrzym−
ka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Opiekę dusz−
pasterską sprawowali: ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba
MS i ks. Zbigniew Welter MS. Organizatorem piel−
grzymki była parafialna wspólnota Apostolstwa Rodziny
Saletyńskiej.

13 października wraz z całym Kościołem w Polsce
przeżywaliśmy XIII Dzień Papieski, obchodzony w tym
roku pod hasłem „Jan Paweł II — Papież Dialogu”. Rów−
nież w tym dniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
o godz. 18.00 była celebrowana Msza św. w intencji



5listopad, grudzień 2013

SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –

Fo
t.

: 
ks

. 
Zb

ig
ni

ew
 W

el
te

r 
M

S

wszystkich pracowników oświaty. Po niej w sali Domu
Parafialnego odbyło się okolicznościowe spotkanie sa−
letynów z nauczycielami.

Informujemy, że uległy zmianie adres parafialnej
strony internetowej oraz adres e−mail parafii. Nowy ad−

res strony internetowej to www.trzcianka.saletyni.pl
(dotychczasowy adres strony — www.parafia.trzcian−
ka.com.pl — również funkcjonuje!), natomiast nowy
adres e−mail brzmi następująco: trzcianka@saletyni.pl.

Piotr Syrotiak
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Pocz¹tek roku szkolnego

Do¿ynki

Odpust saletyñski

Figura œw. ojca Pio

Pielgrzymka do Lichenia

Diecezjalne spotkanie m³odych

w Skrzatuszu
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Diecezjalne święto w Skrzatuszu w bieżącym roku
miało szczególny charakter. 25 lat temu w dniu 18
września 1988 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp
dokonał uroczystego nałożenia na skrzatuską Pietę
koron papieskich. Rocznica tej koronacji stanowiła
wyjątkową okazję do jubileuszowego świętowania
i także do duchowego przygotowania, w którym
uczestniczyli mieszkańcy Koszalina, Piły i Słupska.
W tych trzech największych ośrod−
kach, skupiających ponad 30% lud−
ności diecezji koszalińsko−kołobrze−
skiej, realizowany był projekt „Mia−
sto dla Jezusa” w ramach dobiega−
jącego końca Roku Skrzatuskiego.

skrzatuska Pieta. Kościół murowany, barokowy,
jednonawowy pochodzący z XVII w., zbudowany jako
wotum za odsiecz wiedeńską, również objęto znacz−
nymi pracami konserwatorskimi. Odnowiono oł−
tarz główny i ołtarze boczne, XVII−wieczny prospekt
organowy, polichromie na sklepieniach, figury apo−
stołów i elewację świątyni. Wymieniona została po−
sadzka oraz przywrócono pierwotną kolorystykę

wnętrza sakralnego. Otoczenie
kościoła także uległo zmianie. Wy−
budowano dróżki różańcowe i dro−
gę krzyżową z Golgotą. Trwa za−
awansowana już budowa nowocze−
snego domu pielgrzyma przezna−

Jubileusz XXV-lecia koronacji
Matki Bo¿ej Bolesnej w Skrzatuszu

Odbywały się spotkania modlitewne z udziałem wło−
skich misjonarzy pracujących w Brazylii oo. Enrique
Porcu i Antonello Cadeddu, koncerty, akcje ewange−
lizacyjne — a wszystko było ukierunkowane na oso−
biste przeżycie wiary, jej ożywienie i ugruntowanie.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 15
września br. Po adoracji Najświętszego Sakramen−
tu i modlitwie wstawienniczej została odprawiona
uroczysta Msza św. w południe. Uczestniczyło
w niej około 15 tys. pątników. Eucharystii przewod−
niczył metropolita warszawski, dawny pasterz na−
szej diecezji, ks. kard. Kazimierz Nycz. Koncele−
bransami byli biskupi z Koszalina, Szczecina, Zielo−
nej Góry, rekolekcjoniści i prawie 100 księży. Na
zakończenie Mszy św. delegacje wszystkich parafii
z diecezji odebrały ikonę skrzatuskiej Piety. W przy−
padku naszej wspólnoty parafialnej obraz trafił
w ręce delegacji składającej się z Jerzego Pobiarży−
na, Stanisława Strachanowskiego i Kazimierza Wi−
śniewskiego. Przywieziony wizerunek zawieszony
został w auli domu parafialnego w Trzciance.

W ostatnich latach realizowano wielką renowa−
cję Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Odnowio−
na została XIV−wieczna, słynąca łaskami, cudowna

czonego dla coraz liczniej przybywających wiernych
z dalszych okolic.  Niewątpliwą historyczną perłą
są niedawno przypadkowo odkryte korony wotyw−
ne z około 1660 r. Jest to najstarszy tego typu
zabytek w Polsce, starszy od koron z Jasnej Góry,
gdyż obraz Matki Boskiej Częstochowskiej po raz
pierwszy został przyozdobiony w 1717 r.

W trwającym jeszcze Roku Wiary jest okazja,
aby odwiedzić to miejsce o niepoślednim znacze−
niu religijnym i historycznym. Zaznaczmy, że skrza−
tuskie sanktuarium maryjne, obecne w naszej die−
cezji, znajduje się w odległości zaledwie 27 km od
Trzcianki. Znacznie dalej mieli królowie Polski Jan
III Sobieski i Stanisław Leszczyński, którzy swego
czasu nawiedzili tę świątynię.

Kto nie był na uroczystościach z licznie zgroma−
dzonymi pątnikami, może wybrać się w dogodnym
dla siebie momencie z gronem najbliższych, zabie−
rając ze sobą problemy, prośby, a może i podzięko−
wania kierowane do Boga za wstawiennictwem
Maryi. To wyjątkowe sanktuarium — barokowa perła
wyrosła wśród pagórkowatych pól — daje ciszę
i spokój sprzyjające skupieniu modlitewnemu.

Edwin Klessa
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Jubileusz
trzcianeckiego

„Katolika”
W sobotę, 5 października 2013 r., w liturgiczne

wspomnienie swojej patronki, Zespół Szkół Kato−
lickich im. św. Siostry Faustyny obchodził 10−lecie
istnienia szkoły katolickiej w Trzciance.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.
12.00 dziękczynną Mszą św., którą w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela celebrował ks. dr Radosław
Mazur — przedstawiciel księdza biskupa ordyna−
riusza, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii
Biskupiej Diecezji Koszalińsko−Kołobrzeskiej, wraz
z ks. Bohdanem Dutko MS — wikariuszem pro−
wincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księ−
ży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, ks. Zbi−
gniewem Walem MS — specjalnie przybyłym na
uroczystość współinicjatorem powstania szkoły,
a obecnie proboszczem parafii saletyńskiej w Rze−
szowie, oraz ks. Wawrzyńcem Skrabą MS — pro−
boszczem naszej parafii, a także ks. Piotrem Stan−
grickim MS — prefektem szkoły.

Splendoru uroczystej liturgii dodała obecność
sztandaru szkoły oraz specjalna oprawa muzyczna
w wykonaniu Chóru Pasjonata pod dyrekcją Barto−
sza Śliwińskiego, na co dzień pedagoga Zespołu
Szkół Katolickich.

W kościele, obok społeczności szkolnej trzcia−
neckiego „Katolika”, znaleźli się przedstawiciele
władz samorządowych i oświatowych, a także dy−
rektorzy placówek oświatowych i kulturalnych mia−
sta i gminy oraz powiatu. Nie zabrakło także licz−
nych przyjaciół szkoły.

W okolicznościowym Słowie ks. wikariusz pro−
wincjalny Bohdan Dutko MS powiedział między in−
nymi, że „sercem szkoły jest nauczyciel, a jej naj−
większą troską i największą radością — uczeń”.
Podkreślając natomiast rolę szkoły katolickiej,
wskazał na to iż „czerpie ona z nieprzebranych za−
sobów mądrości największego Nauczyciela, jakim
jest Bóg”, aby obok przekazania wiedzy i umiejęt−
ności, „utworzyć w duszach uczniów właściwy dro−
gowskaz, którym będą mogli kierować się przez
resztę życia”.

Ważnym elementem liturgii był Akt oddania ca−
łej społeczności szkolnej — uczniów i ich rodzin
oraz pracowników szkoły, pod opiekę patronki św.
Faustyny, aby za Jej wstawiennictwem Bóg obda−
rzał wszystkich potrzebnymi łaskami. Eucharystię
zakończyły życzenia i błogosławieństwo ks. dyrek−
tora Radosława Mazura, udzielone również w imie−
niu nieobecnego z powodu choroby księdza bisku−
pa ordynariusza.

Po zakończonej Mszy św. wszyscy zgromadzeni
w kościele, w uroczystym pochodzie prowadzonym
przez sztandar szkoły, przeszli do gościnnej hali
sportowej Zespołu Szkół Technicznych, gdzie od−
była się okolicznościowa akademia.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Bożena War−
gin, witając zgromadzonych gości, przypomniała
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trudne początki szkoły oraz wszystkich tych, dzięki
którym mogła w ogóle zaistnieć w Trzciance katolic−
ka placówka oświatowa. Podkreśliła też, że chyba
największym sukcesem jest to, iż właśnie „z pla−
cówki oświatowej stała się ona społecznością, która
jednoczy uczniów, rodziców, pedagogów i personel
w prawdziwą rodzinę, wspólnie przeżywającą porażki
i cieszącą się z sukcesów”. Mogło się to stać przez
szczególny charyzmat, jaki dają wartości chrześcijań−
skie stanowiące o charakterze i profilu szkoły.

Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, składa−
jąc gratulacje, zauważył, że rozrost szkoły katolickiej
i jej organizacyjne przekształcenie w zespół szkół
obejmujący już trzy poziomy nauczania — przedszkol−
ny, szkoły podstawowej i gimnazjum — „nie tylko
świadczy o tym jak jest ona potrzebna naszej spo−
łeczności lokalnej, ale także wskazuje na koniecz−
ność patrzenia w przyszłość i być może poszerzenia
jej o kolejny stopień nauczania — szkołę średnią”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Ignasiń−
ski, przekazując życzenia od trzcianeckich samorzą−
dowców, podzielił pogląd pana burmistrza.

W imieniu Starosty Powiatu Czarnkowsko−Trzcia−
neckiego ciepłe słowa przekazał pan wicestarosta
Tadeusz Teterus. Przedstawiciel Kuratorium Oświa−
ty w Poznaniu Dyrektor Delegatury w Pile Mirosław
Dzieniszewski odczytał list gratulacyjny Wielkopol−

skiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak. Życze−
nia i symboliczne kwiaty oraz okolicznościowe upo−
minki złożyli dyrektorzy placówek szkolno−oświato−
wych i kulturalnych miasta i gminy Trzcianka. Wspa−
niale zabrzmiały serdeczne słowa ks. Zbigniewa
Wala MS — współinicjatora powstania szkoły, cią−
gle sprzyjającemu temu wielkiemu przedsięwzię−
ciu w Trzciance, mimo jego przebywania tak dale−
ko, bo aż w Rzeszowie. Nie zabrakło także życzeń
i miłych słów ks. Wawrzyńca Skraby MS, probosz−
cza parafii pw. św. Jana Chrzciciela, która jest or−
ganem prowadzącym szkołę.

Interesującą częścią spotkania była prezentacja
ukazująca 10 lat działalności szkoły — ciekawie po−
myślana i znakomicie wsparta inteligentnym, ciepłym,
a często także dowcipnym komentarzem wicedyrek−
tor szkoły ds. dydaktycznych Dorotę Pawłowską. Ob−
serwującym przesuwające się obrazy i słuchającym
niezwykle osobistych słów pani Doroty, nieodparcie
nasuwał sie cytat z Dzienniczka św. Faustyny, patron−
ki szkoły: „O, Chryste! Choć tak wiele wysiłków trze−
ba, ale z łaską Twoją wszystko można”.

Oczywiście na uroczystości jubileuszowej nie
mogło zabraknąć uczniów. Przecież to oni wypeł−
niają szkołę życiem i stanowią jej treść. Dlatego
właśnie uczennice i uczniowie w specjalnie przygo−
towanym spektaklu zaprezentowali próbkę dnia
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dzisiejszego szkoły. Mogliśmy więc zobaczyć, jak
dzieci i młodzież się uczą, jak spędzają szkolne
godziny, dokąd wyjeżdżają na wycieczki i jak wspólnie
podejmują różne inicjatywy. Trzeba przyznać, że in−
scenizacja była bardzo efektowna i zachęcająca —
zwłaszcza dla przyszłych uczniów!

Autorką inscenizacji jest pani Krystyna Kadow,
nauczycielka języka polskiego w gimnazjum. Wy−
stęp szkolnego chóru przygotował jego opiekun,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pan Bartosz
Śliwiński, natomiast pani Danuta Antosz, instruk−
torka tańca, jest autorką układu
tanecznego z udziałem klasy VI.

Po zakończeniu akademii za−
proszeni goście spotkali się w
auli szkolnej przy kawie i herba−
cie, by teraz już bezpośrednio
powspominać te 10 lat, które
minęły tak szybko. „Słudzy nie−
użyteczni jesteśmy; wykonaliśmy
to, co powinniśmy wykonać” —
zdawali się mówić pracownicy
szkoły, goście natomiast niejako zaznaczali: „Po
owocach bowiem poznaje się każde drzewo. [...]
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro”.

Piotr Syrotiak
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Nasza parafia przeżywa w ciągu roku dwa wy−
jątkowe wydarzenia, które są naszym wspólnym
świętem. Są to: odpust ku czci św. Jana Chrzci−
ciela, patrona naszej wspólnoty parafialnej, ob−
chodzony w czerwcu, oraz odpust ku czci Matki
Bożej Saletyńskiej, przeżywany w dniu 19 wrze−
śnia. Ostatnie z podanych jest świętem patro−
nalnym zgromadzenia księży misjonarzy salety−
nów, a więc wszędzie tam, gdzie oni posługują,
odpust ten jest praktykowany.

To drugie wydarzenie, które niedawno mogliśmy
doświadczać, zgromadziło nas na uroczystych ob−
chodach w kościele. Wspólna modlitwa przed Mszą
św., przygotowana przez Apostolstwo Rodziny Sale−
tyńskiej, modlitwa w jej trakcie oraz po niej, jest
odpowiedzią na wezwanie Pięknej Pani, która na
zboczach górskiego masywu Pelvoux na La Salette
pytała Melanię i Maksymina: „Czy dobrze się modli−
cie, moje dzieci?”. Matka Boża zachęcała wtedy i
mobilizuje dzisiaj, gdy tak często jesteśmy zabiega−
ni, brakuje nam czasu, aby odmawiać przynajmniej
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Modlitwa codzienna
jest jak pokarm dla naszej duszy. Czyż odmawiamy
naszemu ciału codziennego posiłku?

Nieodłącznym elementem tego święta jest pro−
cesja wokół placu Pocztowego z figurą Matki Bo−
żej. Prowadzi nas, jak zawsze, sam Jezus Chry−
stus w znaku krzyża, na którym dokonało się na−
sze zbawienie.  Idziemy za Jego i naszą Matką,
wraz z kapłanami, chcemy naśladować Mesjasza.
Msza św. oraz wyjście na ulice naszego miasta
jest również naszą odpowiedzią na słowa Maryi,

która z wielkim bólem mówiła do dzieci, że do ko−
ścioła w niedziele przychodzą głównie starsi ludzie,
a często ci, którzy znajdą się w świątyni, robią to
tylko po to, żeby sobie drwić z religii.

Czyż nasze czasy nie są podobne do tamtych
— do połowy XIX wieku? Wokół nas również spo−
tykamy ludzi, którzy drwią sobie z religii, oburzają
się, że ktoś chce publicznie wyznawać swoją wia−
rę („bo przecież wiara to sprawa prywatna”), prze−
szkadza im bicie kościelnych dzwonów… Dlate−
go wychodząc na ulice miasta, dajemy przykład
przywiązania do Boga i wiary w Niego oraz miłości
do naszej Matki w niebie. Nie wstydźmy się tego,
że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jeszcze kilka lat
temu w uroczystościach odpustowych brało udział
naprawdę sporo osób. Gdy kończyła się proce−
sja, na placu przed samym kościołem brakowało
miejsca i część osób stała na ulicy. Od jakiegoś
czasu widzimy, że na dziedzińcu przykościelnym
gromadzi się znacznie mniej wiernych. Niech więc
nasz przykład będzie zaproszeniem dla innych.
Bierzmy udział całymi rodzinami w uroczystościach
odpustowych.

Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej jest
świętem nie tylko naszej wspólnoty parafialnej,
ale również sąsiedzkiej parafii. Stąd też rodzi się
potrzeba wspólnego przeżywania odpustu z księż−
mi z parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Dzięki temu
utrzymuje się więź między wszystkimi mieszkań−
cami Trzcianki, dla których wiara jest elemen−
tem łączącym.

Piotr Starosta
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„Pan mój

i Bóg mój!”
J 20,28

Bóg jest w nas, gdy ¿yjemy w Jego ³asce

Z ks. Marianem

Mordarskim MS

rozmawia Aleksandra

Mleczek.

Czy mógłby Ksiądz opowiedzieć
o swojej rodzinnej parafii?

Moja rodzinna parafia liczy 1480
wiernych i znajduje się w dolinie po−
toku Babica nad rzeką Rabą. To miejscowość
przylegająca do Bochni. W mojej rodzinnej para−
fii w Krzeczowie króluje i patronuje Matka Boża
Nieustającej Pomocy. Dodam jeszcze, że moja
wspólnota parafialna należy do dekanatu Boch−
nia−Wschód w diecezji tarnowskiej.

Które słowa z orędzia Matki Bożej Saletyń−
skiej przemawiają do Księdza najbardziej i dla−
czego?

Najbardziej przemawiają do mnie te pierwsze
słowa orędzia maryjnego: „Zbliżcie się, moje
dzieci, nie bójcie się”. Słowa Maryi z La Salette
bardzo przypominają mi słowa Jana Pawła II
z homilii inaugurującej Jego pontyfikat w dniu
22 października 1978 r.: „Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso−
wi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórz−
cie granice państw, systemów ekonomicznych i
politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywiliza−
cji rozwoju. Nie lękajcie się!”.

Maryja w La Salette przychodzi, by ogłosić nam
wielką nowinę, ukazuje nam Chrystusa cierpią−

cego. „Nie bójcie się” — mówi. Jan Paweł II przy−
szedł, żeby objąć tron św. Piotra i być świadkiem
Jezusa, i też jak Maryja w La Salette wołał: „Nie
lękajcie się”. Te słowa Maryi i Jana Pawła II się
przenikają i przemawiają do mnie najbardziej.
Mogę mówić tak samo: „Nie bój się głosić Ewan−
gelii”.

Jak w kilku słowach streściłby Ksiądz swoje
kapłaństwo?

A mógłbym w jednym? Gdybym mógł w jed−
nym słowie streścić moje kapłaństwo, to powie−

działbym: „służba” i dodałbym
jeszcze słowa Chrystusa: „Syn
Człowieczy przyszedł po to, żeby
służyć” (por. Mk 10,45).

Kto jest Księdza ulubionym
świętym?

Mam wielu ulubionych świę−
tych, ale takim najbardziej mi bli−
skim, do którego często się zwra−
cam z różnymi sprawami, jest św.
ojciec Pio. To święty cierpiący,
modlący się, ale też i radosny
świadek obecności Jezusa.
Utkwiły mi w pamięci jego słowa
warte przytoczenia; słowa, które

jak echo każdego dnia wybrzmiewają w moim
umyśle: „Pamiętaj, że Bóg jest w nas, gdy żyje−
my w Jego łasce i poza nami, gdy jesteśmy
w grzechu. Ale Jego anioł nie opuszcza nas ni−
gdy. Jest najszczerszym i najwierniejszym przyja−
cielem, nawet gdy niesłusznie zasmucamy go
naszym złym zachowaniem”. Prawda, że piękne?!

Jaka jest według Księdza recepta na szczę−
ście?

O... mógłbym tutaj przytaczać wiele frazesów
o szczęściu: a to myśleć pozytywnie, a to się
uśmiechać, nie narzekać na świat, koncentro−
wać się głównie na dobrych chwilach swojego
życia czy też wierzyć w swoje możliwości. To ta−
kie banały, często puste hasła. Ja uważam, że
receptą na uzyskanie szczęścia jest Ewangelia,
a w niej wyartykułowane przykazanie miłości Boga
i bliźniego. Możemy być szczęśliwi, jeśli będzie−
my się miłowali.

W imieniu redakcji oraz Parafian życzymy Księ−
dzu błogosławieństwa Bożego oraz opieki Mat−
ki Bożej Saletyńskiej.
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Ks. Damian
z oddzia³u Jezusa

Z ks. Damianem Kramarzem MS

rozmawia Marzena Felsmann.

Jak wyglądała Księdza droga do kapłaństwa?
Nie było żadnego szczególnego momentu, ra−

czej był to proces. Widzę, że Pan Bóg mnie prowa−
dził przez życie, przygotowywał. Czasem tego nie
rozumiałem. Z perspektywy czasu zobaczyłem jed−
nak pewne rzeczy, które złożyły się na historię po−
wołania — to, jak Pan Bóg czuwał nade mną
i kierował. Nasuwa mi się tutaj fragment Księgi
Jeremiasza: “Zanim ukształtowałem cię w łonie
matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, po−
święciłem cię” (Jr 1, 5). W powołaniu nie ma kub−
ka instant: otwórz, wsyp i zalej (śmiech). To jest
jak gotowanie — całe życie dojrzewa się do tego.

Moja posługa duszpasterska zaczęła się od…
Tego, czego nie chciałem. Miałem nadzieję, że

pójdę na parafię, ale prowincjał posłał mnie do
SDP, czyli Saletyńskiego Duszpasterstwa Powo−
łań. Po prawie dwóch latach zostałem sekreta−
rzem. Wierzę, że to było potrzebne. Posługiwałem
najpierw w Krakowie, potem — Warszawie.

Skąd Ksiądz pochodzi?
Z Krzemienicy koło Rzeszowa.
Jak Ksiądz myśli, jakie zadanie czeka tu na

Księdza?
Zobaczymy, jak będę odchodził (śmiech). Na

razie proboszcz wyznaczył mnie na opiekuna
dwóch wspólnot: oazy i nowo powstałej wspól−
noty modlitewnej — grupy uwielbienia, którą
dopiero tworzymy. Jestem katechetą w Gimna−
zjum nr 2 oraz ekonomem naszego domu za−
konnego. Oprócz tego podejmuję stałe elemen−
ty posługi kapłańskiej.

Jak zatem wygląda Księdza dzień?
Wstaję o godz. 5.45. Czasem mam Mszę św.

lub dyżur w konfesjonale o godz. 6.30. Potem
wspólnie odmawiamy jutrznię w kościele. A dalej
już w zależności od tego, jaki mam grafik na dany
dzień. Idę na śniadanie i do pracy w szkole. Wra−
cam około godz. 15. Jem obiad. Wieczorem róż−
nie: Msza, konfesjonał, spotkania z grupami.

W piątki lub w soboty, z racji funkcji ekonoma,
robię zakupy dla 12−osobowej rodziny (śmiech).
W niedzielę Pan Bóg nakazał odpoczywać. My tego
nie słuchamy (śmiech). Staram się kłaść przed
północą, ale różnie to wychodzi. Muszę sam zna−
leźć czas na swoją prywatną modlitwę. Czasem,
jak to w życiu bywa, dochodzi coś dodatkowego.

Jaka jest Księdza pasja?
Rower, w zimie narty, a cały rok muzyka.
Czy ma Ksiądz przyjaciół?
Tak, i to takich, do których mogę zadzwonić

o każdej porze dnia i nocy. Wiem, że gdy będę
potrzebował wsparcia, mogę na nich liczyć.

Co Księdza najbardziej urzeka w Jezusie?
Moc. Mówi z mocą. Jego słowa są pełne mi−

łosierdzia i miłości, ale jest w nich moc. Jest
konsekwentny. Prowadzi apostołów z wielką cier−
pliwością (śmiech).

Dla Jezusa mógłbym…
Zrobić wszystko. I mam nadzieję, że oddam

dla Niego życie.
Marzy mi się Kościół…
Jako wspólnota prawdziwie wierzących i prak−

tykujących, u których te praktyki wypływają z wia−
ry. Ludzi, którzy wierzą i wiedzą, czego chcą.
Gotowych do całkowitego oddania się Jezusowi.

Fragment Pisma Świętego najbliższy Księdza
sercu to…

To fragment z Listu do Rzymian 12, 1−2: „A za−
tem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże,
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bo−
żej.  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz prze−
mieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest do−
bre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”.

12 Światło z La Salette
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Na progu kap³añstwa
Z ks. Szymonem Dat¹ MS

rozmawia El¿bieta Panert-Mumot.

Witamy w Trzciance. Skąd Ksiądz do nas
przybywa?

Przyjechałem z Olsztyna. Tam w czasie wakacji
rozpocząłem swoją pracę duszpasterską. Moją
rodzinną miejscowością jest Rzeszów. W tym mie−
ście upłynęło moje dzieciństwo i lata szkolne.

Jest Ksiądz na progu swojego kapłaństwa.
Proszę podzielić się z nami tajemnicą swojego
powołania?

Jestem przekonany, że moje powołanie ma
swoje źródło w ruchach młodzieżowych. To tam po
raz pierwszy dopadła mnie myśl, by zostać księ−
dzem i to tam odkryłem „żywe chrześcijaństwo”
i prawdziwego Boga. Pamiętam, że już w okresie
szkoły podstawowej pojawiły się u mnie zamiary
o wyborze innej niż rówieśnicy drogi życiowej. Te
wczesne wspomnienia o powołaniu wiążę z moim
uczestnictwem w oazie. Przykład radosnego, ak−
tywnego przeżywania wiary przez młodych ludzi oraz
świadectwo „normalności” księży tam posługują−
cych utwierdziły moje pierwotne myśli o kapłań−
stwie. Nigdy się tą myślą z nikim nie dzieliłem.

Wtedy też nie wiedziałem, czym jest naprawdę to
powołanie. Bałem się, że może jest to tylko wyłącz−
nie moje pragnienie, jakaś kontynuacja dobrej at−
mosfery, jaka panowała w oazie, albo mój kaprys
czy zachcianka. Czas płynął dalej. Byłem normalnym
chłopakiem, chyba (śmiech), i nikt się nie domy−
ślał, że noszę w sobie sekret, który i dla mnie sa−
mego był wielką tajemnicą. Ciągle nie wiedziałem,
czy ta myśl o powołaniu jest moja, czy pochodzi od
Boga. Dlatego po maturze poszedłem na studia.
Chciałem mieć zawód, sprostać oczekiwaniom ro−
dziców, dorosnąć. Jednak studia nie dawały mi ra−
dości, a myśli o powołaniu wracały. Czułem, że
marnuję czas, oszukuję siebie i rodziców, bo nie
traktowałem tego, co robiłem, poważnie. Postano−
wiłem więc zaryzykować, myśląc sobie, że jeśli to
„coś” jest od Boga, to muszę to sprawdzić.

Wtedy to zacząłem rozglądać się za odpowied−
nim miejscem i czasem na rozeznanie powołania.

Tak trafiłem do salety−
nów, których poznałem
wcześniej dzięki duszpa−
sterstwu studentów w
Rzeszowie. Oni zaofero−
wali mi czas postulatu,
z którego skorzystałem.
Był to roczny okres od−
cięcia się od rzeczywistości, w której żyłem, zdystan−
sowania się od moich problemów. Z takiej perspek−
tywy łatwiej było mi popatrzeć na swoje życie i rozpo−
znać w nim działającego i powołującego mnie Boga.
Tak rozpoczęła się moja historia z saletynami.

Jakie ma Ksiądz plany, pragnienia, marzenia
na progu kapłaństwa?

Szczególnych planów czy marzeń we mnie nie ma.
Cieszę się tym, że tu jestem. Trzcianecka parafia
jest prężna. Znałem ją z moich wcześniejszych prak−
tyk, gdy byłem klerykiem. Nie mam ściśle skonkre−
tyzowanych planów, bo dopiero wypłynąłem na po−
wierzchnię życia kapłańskiego i nieporadnie łapię
oddechy między „odmętami” zadań duszpaster−
skich. Trzcianka będzie takimi moimi „macierzysty−
mi wodami”, a ja jeszcze nie obrałem sprecyzowa−
nego kursu mojej drogi kapłańskiej. Zresztą — jak
to widać po mojej historii powołania — to, co naj−
ważniejsze, zwykłem trzymać na dnie mojego ser−
ca. Tak właściwie to posługi kapłańskiej dopiero się
uczę. Będę po części takim kapłanem, jakim mnie
ukształtujecie.  Oczywiście znam swoje dobre cechy,
swój charakter, ale jeszcze nie wiem, co w przypadku
mojego kapłaństwa tu — w Trzciance, będzie szcze−
gólnie potrzebne. Moim pragnieniem jest, by przynaj−
mniej nie przesłonić sobą Chrystusa.
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Siostra Inez Strzałkowska CSFN, pisząc bio−
grafię Matki Marii od Pana Jezusa Dobrego Pa−
sterza, Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgro−
madzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazare−
tu, rozpoczęła ją urzekającym opisem małej wio−
ski w Palestynie, gdzie 2 tys. lat temu mieszka−
ła Najświętsza Rodzina. Siostra Inez pisze: „(…)
Dom ubogiego cieśli Józefa, zwyczajny, prosty,
jeden z wielu, (…) wszystko tam było zwyczajne,
proste: modlitwa, szara praca, niepozorna rze−
czywistość; obecność Boga i —  miłość.” Wieki
później tę miłość Franciszka Siedliska gorąco pra−
gnęła szerzyć w całym świecie, dając swemu
Zgromadzeniu za Wzór Najświętszą Rodzinę.

W 1875 r. w Polsce pod zaborem rosyjskim
niemożliwe było założenie zgromadzenia, udało
się to w Rzymie przy via Machiavelli 18. Działal−
ność „Nazaretu” to praca sióstr wśród dzieci
i młodzieży, w szkołach i internatach. Matka Ma−
ria mówiła: „Z Nazaretu wyszła Miłość na cały
świat” — siostry pracują w Polsce, we Włoszech,
w Anglii, Francji, USA, Australii, na Filipinach,
w Iraku i Afryce. Obecnie nazaretanki pro−
wadzą szkoły,  przedszkola, domy samot−
nej matki, domy pomocy społecznej.

Na szlaku nazaretańskiej miłości znala−
zła się również Trzcianka. Dom Bernardy
i Stefana Witkowskich — zwyczajny, prosty,
jeden z wielu. Niepozorna rzeczywistość, sza−
ra praca rodziców, ale obecność Boga i —
miłość. Wspominam wspólne klękanie do
wieczornej modlitwy, wyprawy z Tatą do ko−
ścioła i małą Kasię, późniejszą siostrę na−
zaretankę, jak rysowała kredkami po ścia−
nie, gdy starsze odrabiały lekcje. Okazją do
wspomnień i refleksji jest przypadająca

w październiku 2013 r. 25 rocznica życia zakon−
nego siostry Katarzyny Witkowskiej i naszej ku−
zynki, również nazaretanki siostry Anny Waśkow−
skiej.  Siostra Katarzyna przez 25 lat pracowała
w przedszkolu: w Gdyni, Tymbarku, Elblągu, Kra−
kowie. Obecnie jako dyrektor przedszkola
w Marcyporębie niedaleko Wadowic. Siostra Anna
Waśkowska pracowała w Krakowie i Elblągu, od
2006 r. w przedszkolu w Rzymie przy via Ma−
chiavelli 18. Jest jeszcze jedna nazaretanka,
pierwsza z Trzcianki — siostra Ewa Ginda, obec−
nie pracująca w Olsztynie.

Matka Franciszka Siedliska postawiła przed
Zgromadzeniem zadanie: naśladowanie Najświęt−
szej Rodziny i szerzenie Królestwa Bożej Miło−
ści. Nazaretanki — Męczenniczki z Nowogródka
— odpowiedziały na to swoim życiem. Podczas
okupacji hitlerowcy aresztowali mężów i ojców
rodzin. Przełożona  siostra Maria Stella (Adela
Mardosewicz CSFN) powiedziała wówczas:
„Niech raczej nas rozstrzelają (…). Modlimy się
nawet o to”. W dniu 1 sierpnia 1943 r. w lesie
pod Nowogródkiem oprawcy rozstrzelali 11 na−
zaretanek, więźniowie powrócili do domów.

Dzisiaj rodziny zagrożone szerzącymi się pato−
logiami potrzebują ogromnej miłości i wsparcia.
Siostry nazaretanki w Krakowie polecają Panu
Bogu za wstawiennictwem swojej założycielki
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza in−
tencje przysyłane przez rodziny potrzebujące po−
mocy (zob.  www.nazaretanki.krakow.pl). Prośmy
Boga, aby nasze zwyczajne, proste życie wypeł−
nione było modlitwą, pracą i szerzeniem Króle−
stwa Bożej Miłości wśród najbliższych.

Jadwiga Witkowska

Nazaretanki
z Trzcianki
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Wspólnota zakonna

Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bo¿ej z La Salette
— Trzcianka 2013/2014

Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Jana Chrzciciela

ks. Wawrzyniec Skraba MS – świę−
cenia kapłańskie 2000 r., śluby wie−
czyste 1999 r., posługi: od 2013 r. –
proboszcz, superior; Apostolstwo
Rodziny Saletyńskiej, Duszpaster−
stwo Hospicjum, Domowy Kościół,

Biblioteka Parafialna, Duszpasterska Rada Parafial−
na, kancelaria parafialna, lektorzy starsi

br. Marek Pis MS – śluby wieczy−
ste 1999 r., posługi: od 2009 r. –
katecheta w Gimnazjum nr 2, kan−
celaria parafialna, Grupa Modlitew−
na Ojca Pio, bierzmowani II

ks. Piotr Stangricki MS – święcenia
kapłańskie 2005 r., śluby wieczyste
2004 r., posługi: od 2012 r. – wika−
riusz, prefekt Zespołu Szkół Katolickich,
kancelaria parafialna, neokatechume−
nat II, duszpasterstwo dzieci

ks. Maciej Wilk MS – święcenia
kapłańskie 2003 r., śluby wieczy−
ste 2002 r., posługi: od 2012 r. –
katecheta w Zespole Szkół Ponad−
gimnazjalnych, Caritas – prezes,
kancelaria parafialna, bierzmowani
w Nowej Wsi, filia Nowa Wieś

ks. Damian Kramarz MS – świę−
cenia kapłańskie 2010 r., śluby
wieczyste 2009 r., posługi: od
2013 r. – ekonom, katecheta w
Gimnazjum nr 2, oaza młodzieżo−
wa, bierzmowani II, duszpaster−
stwo młodzieżowe

ks. Szymon Data MS – święcenia
kapłańskie 2013 r., śluby wieczyste
2012 r., posługi: od 2013 r. – ka−
techeta w Liceum Ogólnokształcą−
cym, ministranci, lektorzy, Związek

Harcerstwa Rzeczypospolitej, neokatechumenat I,
bierzmowani I, duszpasterstwo młodzieżowe

ks. Marian Mordarski MS – święce−
nia kapłańskie 1989 r., śluby wieczy−
ste 1987 r., posługi: od 2013 r. –
zastępca superiora, katecheta
w Szkole Podstawowej nr 3, kance−
laria parafialna, Grupa Modlitewna
Ojca Pio, Rodzina Radia Maryja, bierz−

mowani Niekursko, filia Niekursko

ks. Andrzej Foryś MS – święcenia ka−
płańskie 1993 r., śluby wieczyste
1992 r., posługi: od 2012 r. – po−
moc duszpasterska, kancelaria para−
fialna, Odnowa w Duchu Świętym

ks. Stanisław Świetlik MS – świę−
cenia kapłańskie 1978 r., śluby wie−
czyste 1977 r., posługi: od 2006 r.
– pomoc duszpasterska, kapelan
szpitala

ks. Zbigniew Welter MS – święce−
nia kapłańskie 1964 r., śluby wie−
czyste 1962 r., posługi: od 1999 –
pomoc duszpasterska, Straż Hono−
rowa

ks. Edward Woźniak MS – święce−
nia kapłańskie 1962 r., śluby wie−
czyste 1959 r., posługi: od 1992 r.
– pomoc duszpasterska, misjonarz
w grupie misyjno−rekolekcyjnej

ks. Józef Źrebiec MS – święcenia kap−
łańskie 1965 r., śluby wieczyste 1962 r.,
posługi: od 1988 r. – Żywy Różaniec,
III Zakon Świętego Franciszka, kape−
lan Domu Pomocy Społecznej
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Każdy z nas oczekuje czegoś od siebie
i innych. Spodziewamy się spotkań rodzin−
nych, wizyty sąsiadów czy znajomych. Mo−
żemy oczekiwać na list albo wysłany pre−
zent bądź życzenia wyrażone dzięki pamięci
bliskich. Czekamy na zachwyt, wdzięcz−
ność i docenienie. Oczekiwać możemy
na cud, na narodziny dziecka albo na
śmierć. Wielu wygląda promocji, wiosen−
nych i jesiennych wyprzedaży, odpowied−
nio silnych i korzystnych sygnałów opera−
tora sieci komórkowej, zmiany sytuacji
politycznej na lepszą. Właściwie na każdym
poziomie naszej egzystencji – fizycznym,
emocjonalnym i duchowym, podlegamy
oczekiwaniu.

Oczekiwanie wiąże się z nasłuchiwa−
niem, głębszym wytężeniem zmysłów. Ina−
czej wyczekujemy pojawienia się nagan lub
reprymend pracodawcy, inaczej pochwał
i awansu. W zależności od przewidywanych wy−
darzeń oczekiwanie może wywoływać w nas róż−
ne emocje o natężeniu proporcjonalnym do na−
szego wewnętrznego zaangażowania. Samo jed−
nak czekanie, spodziewanie się nastąpienia ja−
kiejś rzeczywistości, reakcji czy zachowania spra−
wia, że codzienność nasza wychodzi spoza sza−
rzyzny dnia i nabiera barw.

Wszelkie oczekiwanie człowieka bierze swój po−
czątek w trwaniu stworzenia w gotowości na spotka−
nie ze swoim Stwórcą. Owo czekanie jest brzemienne
w głęboką tęsknotę przebywania z Bogiem twarzą w twarz,
na wzór utraconej w raju więzi ze Stworzycielem. Jedna

z pieśni śpiewanych przez zespół Trzecia
Godzina Dnia dotyka tej rzeczywistości:
„Oczekuję, Ciebie, Panie, jesteś mym Ocze−
kiwaniem, uspokajasz serce moje, ucisze−
niem jesteś i pokojem mym”. Bóg jest na−
szym Oczekiwaniem, spełnieniem najgłęb−
szych dążeń, pragnień człowieka.

Adwent nazywamy radosnym oczekiwa−
niem na przyjście Pana. Bóg przychodzi na
ziemię jako niewinne i bezbronne Niemow−
lę – rodzące się w najgorszych warunkach
– dzięki czemu nawet największy nędzarz,
ostatni drań, nie musi odczuwać strachu
przed spotkaniem z tą Maleńką Miłością,

jak śpiewa Eleni.
Jak oczeki−

wać na Pa−
na? Tak, jak
oczekuje ob−

lubieniec na
oblubienicę, jak

dziecko czeka na
powrót rodzica,
z utęsknieniem,
nasłuchiwaniem,
z nadzieją. Bóg na−
syci tęsknotę, przy−
chodząc z ucisze−
niem i pokojem.

ks. Piotr

Stangricki MS

Oczekiwaæ? Ale jak?
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