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„Maleńka Nadzieja to ta,
która zawsze zaczyna”
               — Charles Péguy

Czas ³aski
podarowany
nam
przez Pana

Drodzy Parafianie!
Od pierwszej Niedzieli Adwentu rozpoczynamy w Ko−

ściele nowy rok liturgiczny. Nowy, bo Bóg nigdy się nie
powtarza i ciągle nas zaskakuje. Św. Augustyn powiada,
że Bóg jest młodszy od wszystkiego. My się starzejemy,
a Bóg jest ciągle młodszy. W tym kontekście możemy
zrozumieć słowa Jezusa skierowane do nas: „Jeśli nie
staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa nie−
bieskiego.” (Mt 18, 3).

Z jednej strony oczekujemy przyjścia Pana, a wraz
z Nim Królestwa prawdy, dobra, piękna, a ono — jak mówi
papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi — „jest darem
i właśnie dlatego jest wielkie i piękne, i stanowi odpowiedź
na nadzieję. Nie możemy też (…) «zasłużyć» sobie na nie−
bo przez nasze dzieła. Ono jest zawsze czymś więcej, niż
to, na co zasługujemy, tak jak to, że jesteśmy kochani
nigdy nie jest czymś, na co «zasłużyliśmy», ale zawsze
darem”. Z drugiej strony oczekiwanie wymaga od nas za−
angażowania, brania odpowiedzialności za swoje życie, życie
mojej rodziny, dawania świadectwa o swojej wierze w domu,
w pracy, na ulicy. Mamy być pomocnikami Boga!

Patron naszej parafii, a zarazem prorok adwentowej
Nadziei — św. Jan Chrzciciel, wskazuje ludowi, kogo
mają słuchać, kto ma receptę na szczęście: „Idzie moc−
niejszy ode mnie… Przygotujcie drogę Panu! Nawracaj−
cie się!”.

Droga przemiany przebiega przez ludzkie serce. Załóż, że
Bóg chce Cię napełnić miodem (symbol Jego łagodności
i dobroci). Jeśli Ty jesteś pełen octu (grzechu), gdzie zmie−
ścisz miód? Naczynie — serce, musi być najpierw rozsze−
rzone, a potem oczyszczone z octu i jego zapachu. To wy−
maga pracy, jest okupione cierpieniem, ale w ten sposób
przysposobimy się do tego, do czego jesteśmy przeznacze−
ni, jak podkreślał św. Augustyn. Nadzieja to piękny, ale
i bolesny czas owocowania. Bywa, że ludzie pragną przez
całe życie rozkwitać, nie chcą owocować. Kwiat jest taki
piękny… Ceną za to jest brak miłości. Zapłatą za to, że
kwiat obumiera, jest owoc — miłość. Nie bójmy się umie−
rać dla naszego egoizmu, pychy, złości, nałogów, bo owo−
cem może być tylko radość, pokój, dobro...

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczniemy w naszej
parafii przeżywanie Jubileuszu 100−lecia poświęcenia
naszego kościoła. Pamiętamy, że doszło do tego
w pierwszą Niedzielę Adwentu 1917 r. Punktem kulmi−
nacyjnym obchodów naszej rocznicy będą uroczystości
odpustowe w dniu 25 czerwca 2017 r. z udziałem ordy−
nariusza diecezji koszalińsko−kołobrzeskiej ks. bp Edwar−
da Dajczaka i wielu zaproszonych gości.

To szczególny czas łaski podarowany nam przez Pana
dla całej naszej wspólnoty parafialnej. To czas, by rozpo−
znać Boga przychodzącego do mnie, pukającego do mo−
jego serca, bym się zatrzymał, przepakował swoje baga−
że życiowe, posłuchał, co ma mi do powiedzenia Ten,
który mnie stworzył do Miłości i wlewa w moje serce
nadzieję! Będzie wiele okazji w ciągu tego roku, by nasze
życie stało się odnowione w Jezusie Chrystusie. Jeszcze
w tym roku w grudniu odbędą sie rekolekcje prowadzone
przez świeckiego ewangelizatora Witka Wilka, z kolei
w kwietniu 2017 r. przeżywać będziemy misje ewangeli−
zacyjne prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji
z Koszalina. Czeka nas jeszcze wiele innych sposobów
docierania Słowa Bożego do naszego serca. Módlmy sie
za siebie nawzajem, byśmy nie zmarnowali tego czasu
łaski. Największym pragnieniem Boga jest odnowienie
naszej świątyni serca i zamieszkanie w niej na zawsze.

Drodzy Parafianie, pragnę z całego serca podzięko−
wać Wam za zaangażowanie w renowację naszej świąty−
ni, za składane ofiary, życzliwość i wsparcie. Możemy
być dumni, wchodząc do kościoła, i zanurzać się w pięk−
nie ukrytego w nim Boga. Niech Pan będzie uwielbiony
w swojej świątyni, gdzie pragnie spotykać się ze swoim
ludem, umacniać go swoim Słowem i karmić swoim Cia−
łem. Jeszcze wiele przed nami do zrobienia, tak w wy−
miarze duchowym, jak i materialnym, ale przecież nie
jesteśmy sami. „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii

św. Jana Chrzciciela w Trzciance
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Maryja „wchodzi
w ludzk¹ s³aboœæ”
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„Pielgrzymka zawsze była ważnym
wydarzeniem w życiu chrześcijan. Jest
symbolem indywidualnej wędrówki
człowieka wierzącego śladami Odku−
piciela: jest praktyką czynnej ascezy
i pokuty za ludzkie słabości, wyraża
nieustanną czujność człowieka wobec
własnej ułomności i przygotowuje go
wewnętrznie do przemiany serca”

— św. Jan Paweł II

R ozważając słowa Ojca Świętego, po−
stanowiłam wziąć udział w piel−
grzymce w Roku Miłosierdzia. Uda−

liśmy się do Dębowca z okazji 170 rocznicy objawienia
Pani Saletyńskiej oraz z okazji święceń kapłańskich na−
szego krajana Piotra Sofija MS. Organizatorem pielgrzym−
ki była parafia św. Jana Chrzciciela. Opiekę duszpasterską
sprawował ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS.

Wyruszyliśmy w dniu 14 września 2016 r. o godz.
23.00. We wczesnych godzinach rannych w dniu 15
września dotarliśmy na Jasną Górę, aby pokłonić się
naszej Królowej.

Gdy ujrzałam twarz Czarnej Madonny, przypomniało
mi się pierwsze spotkanie z Jasnogórską Panią. Jako
9−letnia dziewczynka przybyłam tu z rodzicami i bratem,
aby podziękować Maryi za łaskę zdrowia mojej mamy.
Na nowo w dniu 3 sierpnia 2016 r. zabrzmiały również
słowa papieża Franciszka, które wypowiedział przed ob−
razem Pięknej Pani: ,,Tutaj, na Jasnej Górze, Maryja
oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, cze−
go brakuje do pełni życia. (…) Matka Boża w Kanie
okazała wiele konkretności: jest taką Matką, która bie−
rze sobie do serca problemy i interweniuje, która potrafi
uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie
i stanowczo o nie zatroszczyć się.”

Po południu odwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. Stąd
wyszła iskra Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II zainspiro−
wany orędziem Miłosierdzia Bożego, które Bóg przekazał
przez siostrę Faustynę, wprowadził Święto Miłosierdzia
i cały świat zawierzył Bożemu Miłosierdziu, aby w Nim
ludzkość odnalazła ocalenie i światło nadziei.

W dniu 16 września pielgrzymowaliśmy do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Stanęliśmy przed obliczem kalwaryjskiej
Madonny i prosiliśmy, aby swe miłosierne oczy zwróciła

ku troskom człowieka strapionego. Przemierzyliśmy rów−
nież kalwaryjskie dróżki wiodące śladami krzyżowej męki
Chrystusa i szlakiem współcierpienia Jego Matki.

Trzeci etap pielgrzymki odbywający się w dniu 17
września obejmował udział w głównych uroczystościach
w Sanktuarium w Dębowcu. O godz. 10.30 w Bazylice
Matki Bożej Płaczącej rozpoczęła się Eucharystia, pod−
czas której biskup diecezji kamieniecko−podolskiej na
Ukrainie Leon Dubrawski udzielił święceń prezbiteratu
naszemu krajanowi diakonowi Piotrowi Sofijowi MS.

Podczas Mszy św. odżyły we mnie wspomnienia zwią−
zane ze święceniami mojego brata. Choć upłynęły od
tego momentu 23 lata, dokładnie pamiętam każdą chwi−
lę, którą przeżyłam podczas tej niezwykłej uroczystości.

Mszy Świętej w wigilię uroczystości Matki Bożej Sale−
tyńskiej przewodniczył bp Jan Wątroba. Kaznodzieja wska−
zywał, że objawienie w La Salette doskonale ilustruje ten
styl działania Bożego, który także stał się stylem Maryi:
„Ona przychodzi i nie wybiera tego, co wielkie, ale idzie
do tego, co małe, kruche — do dzieci. Wchodzi w ludzką
słabość, wybiera jako odbiorców dzieci i dotyka konkretu
życia mieszkańców tamtych okolic.”

Pasterz diecezji rzeszowskiej wzywał, abyśmy umieli
działać w małości, nie szukając tego, co wielkie, co
dominujące, co związane z władzą, z prestiżem, ale
poprzestając na tym, co małe i pokorne, byśmy umieli
w bliskości towarzyszyć każdemu, kto potrzebuje pomo−
cy. Byśmy z prostym i otwartym sercem umieli iść do
drugiego człowieka. To ważne przesłanie dla nas. Gdy
będziemy naśladować Maryję, wtedy będziemy Jej au−
tentycznymi czcicielami.

Dorota Paw³owska
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1. Inauguracja roku szkolnego i katechetycznego 2016/2017 — 1 września.

2. Ks. Mariusz Maćkowiak MS — 28 sierpnia:
nowy duszpasterz przybyły do nas z Dębowca, pre−
fekt szkoły katolickiej w Trzciance.

3. Całościowa renowacja ołtarza głównego naszej
świątyni — 15–18 września: montaż odrestauro−
wanych elementów.

4. 170 rocznica objawienia Matki Bożej na La Salette w Alpach
Francuskich, a także 20 rocznica utworzenia trzcianeckiej wspól−
noty Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej — 19 września: odpust
ku czci Płaczącej Pani obchodzony w naszej parafii.
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5. Prymicje ks. Piotra Sofija MS — 25 września: powitanie
prymicjanta przed kościołem i wprowadzenie kapłana do
świątyni, okolicznościowy program modlitewno−poetycki przy−
gotowany przez Zespół Szkół Katolickich, celebracja uroczy−
stej Mszy św. z błogosławieństwem prymicyjnym.

6. Spotkanie prymicjanta ks. Piotra Sofija MS
z członkami wspólnot modlitewnych naszej para−
fii — 26 września.

7. Wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej, pa−
tronki Zespołu Szkół Katolickich prowadzonego
przez naszą parafię — 5 października: wspólna
modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w trzech
miejscach naszego miasta: w parku 1 Maja, pod
pomnikiem Jana Pawła II oraz na placu kościel−
nym przy figurze Matki Bożej Saletyńskiej rozma−
wiającej z dziećmi.

Opracowanie danych: Piotr Syrotiak
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Misjonarz saletyn
— kap³an mi³osierdzia i wielkiej pokory

6 Światło z La Salette

¯yliœmy w œwietle œwiêtego kap³ana.

Ks. Józef Źrebiec MS by³ opiekunem

dwóch wspólnot dzia³aj¹cych w naszej

parafii: ¯ywego Ró¿añca i III Zakonu

Franciszkanów Œwieckich oraz pracowa³

w Domu Pomocy Spo³ecznej

przy ul. 27 Stycznia w Trzciance.
Moje wspomnienia o śp. kapłanie oprę na

omówieniu jego posługi sprawowanej we wspól−
notach parafialnych, w których był przełożonym,
a ja właśnie należałam do tych grup modlitewnych.

Duszpasterz ks. Józef Źrebiec MS uczył nas,
jak być posłusznym wobec swoich zwierzchników.
Przebywając w jego obecności, miało się wraże−
nie, że wnikał w naszą osobowość, był niejako
prorokiem. Z całą łagodnością i delikatnością
wskazywał na błędy, które popełnialiśmy, lecz
na koniec rozmowy podnosił nas na duchu i kazał
patrzeć w przyszłość z radością. Jego częste po−
wiedzenie brzmiało: „Alleluja i cała naprzód”. Cha−

rakteryzował się dużym poczuciem dobrego hu−
moru. Idąc sprawować Najświętszy Sakrament
do Domu Pomocy Społecznej, mawiał: „A teraz
idę z Panem Jezusem do moich pięknych pań”.

Był wielkim człowiekiem Kościoła katolickiego.
Przekazywał nam najważniejsze sprawy dotyczą−
ce życia wiary, ukazywał nam nauczania papieża
i biskupów. Zawsze z wielkim szacunkiem odno−
sił się do swoich przełożonych. Ogromnie cieszył
się z nowych powołań kapłańskich i bardzo czę−
sto modlił się o świętość kapłanów. Będąc w jego
pobliżu, można było zaobserwować i poczuć, jak
charyzmat saletyński przenikał się u niego z wraż−
liwością franciszkańską, tj. łączył się z nawoływa−
niem do nawrócenia, czynienia pokuty, naślado−
wania Niepokalanej Maryi, życiem w łasce i miło−
ści Bożej oraz okazywaniem miłosierdzia.

Ks. Józef Źrebiec MS nie przywiązywał wagi
do rzeczy materialnych. Żył bardzo skromnie. Jego
wielkim skarbem była ogromna wiara w Boga
i Niepokalaną oraz życie Ewangelią. Wielką pasją
śp. saletyna były religijne książki. Otrzymałam
od niego utwór pt. Pasja.

Z wielką atencją podchodził do sprawowania
Najświętszej Ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Było
widać w jego postawie i wypowiedzianych sło−
wach to, jak bardzo przeżywa każdą Mszę św.
Zawsze był przygotowany do głoszenia kazania,
wspierał się na cytatach z prasy katolickiej czy
słowach głoszonych przez papieża i biskupów.
Często można było spotkać ks. Józefa Źrebca
MS w konfesjonale. Spowiedź z jego udziałem
zawsze przeradzała się w życzliwą rozmowę,
w której sam naprowadzał petenta na jego grze−
chy, a rozgrzeszenie udzielone przez tego dusz−
pasterza wynosiło 110% miłosierdzia. Bądź uwiel−
biony, Jezu, w swoim Miłosierdziu i udzielaniu
sakramentów przez śp. swojego kapłana.

Troska o małżeństwa była również priorytetem
w jego posłudze kapłańskiej. Cieszył się i rado−
wał każdą modlitwą zanoszoną w intencji rodzin.
Powtarzał, aby małżonkowie cieszyli się życiem
oraz współpracowali z łaską Bożą. Zachęcał do
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propozycję posługujących przy nim, aby odmówić
różaniec św. lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
modlitwę św. Bernarda czy Litanię do Matki Bo−
żej Saletyńskiej, zaraz otwierał oczy, pobudzał się
i przystępował do wykonania znaku krzyża, a robił
go z wielkim namaszczeniem. Pewnego dnia sala
szpitalna przerodziła się w swoisty Kościół. Ra−
zem z rodziną chorego leżącego w tym samym
pomieszczeniu, w którym znajdował się ks. Józef
Źrebiec MS, odmawialiśmy różaniec św. Widzia−
łam blask w jego oczach i promienną twarz księ−
dza. Jego łóżko szpitalne było niczym ambona
w kościele. Ostatnie usłyszane słowa przeczytane
przeze mnie z brewiarza brzmiały: „Tak więc trwa
WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ”. Powtarzał często, że
należy kochać Kościół, a Bogu oddać całą swoją
duszę oraz prowadzić życie wierne Ewangelii. Miło−
wał ludzi i pragnął, aby każdy człowiek osiągnął
zbawienie. Powtarzał, żebyśmy się odnosili do
wszystkich ludzi z pokorą i uprzejmością, widząc
w nich dar Boży i obraz Chrystusa. Ukazywał nam,
że jako kapłan doskonałej radości niósł ludziom
zaczerpnięte od Boga szczęście i nadzieję.

Na spotkaniach III Zakonu Franciszkanów
Świeckich często przypominał o czynieniu aktów
miłosierdzia co do duszy i ciała. Posługując przy
chorym ks. Józefie Źrebcu MS, mogliśmy w prak−
tyce realizować to, czego nas uczył. Okres odcho−
dzenia księdza do domu Ojca dla osób z nim zwią−
zanych był czasem łaski i wyjątkowymi rekolek−

cjami akcentującymi
wzajemną miłość.

Zanućmy wraz ks.
Józefem Źrebcem MS
jego ulubioną pieśń:
„Liczę na Ciebie, Oj−
cze, liczę na każdy
dzień, liczę na Ciebie,
ufam Tobie i nie zawio−
dę się…”.

Szczęść Boże
wszystkim Misjona−
rzom Saletynom.

Z franciszkańskim
pozdrowieniem „Po−
kój i dobro”.

Felicja Wyrzykowska

tego, żeby małżonkowie żyjący łaską sakramen−
tu małżeństwa dawali w świecie świadectwo
Chrystusowej miłości dla Jego Kościoła, a wraz
ze swoimi dziećmi podejmowali radośnie swoje
ludzkie i duchowe pielgrzymowanie.

Ostatnie miesiące życia były naznaczone wiel−
kim cierpieniem fizycznym ks. Józefa Źrebca MS.
Pomimo tak wielkich udręk pokazał, jak wielka
i głęboka jest jego wiara i przywiązanie do Ko−
ścioła katolickiego. Uważam, że bardzo cierpiał
duchowo, ponieważ pod koniec swoich dni nie
mógł odprawiać Mszy św. Często powtarzał, że
jest gotowy na wszystko, co Opatrzność Boża
dla niego przygotowała, oczekiwał pogodnie osta−
tecznego spotkania z Ojcem.

Do końca życia interesował się życiem parafii
i Kościoła. Ks. Józef Źrebiec MS był człowiekiem
rozmodlonym. Nawet kiedy był bardzo słaby, na
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Uœmiech w s³u¿bie Koœcio³owi
Z ks. Mariuszem Maækowiakiem MS

rozmawia Marzena Felsmann.

Witamy Księdza w na−
szej parafii. Chcielibyśmy
przybliżyć Czytelnikom
„Światła z La Salette” Księ−
dza osobowość, z którą nie
wszyscy mieli możliwość
jak dotychczas się zetknąć
podczas codziennej Księdza
posługi w naszym Koście−
le. Ciekawe, co kryje się za
tą uśmiechniętą twarzą
i pełną wigoru postacią mło−
dego Kapłana, przemyka−

jącą uliczkami naszego miasta…
Jak dotychczas wyglądała Księdza posługa

duszpasterska, w jakie miejsca i do jakich lu−
dzi posłał Księdza Pan Bóg?

Od razu po święceniach kapłańskich zostałem
posłany do naszej parafii w Warszawie — tam też
byłem jak dotąd najdłużej — cztery lata, potem
przeniesiono mnie do Kuźnicy Czarnkowskiej,
gdzie byłem najkrócej — jeden rok. Kolejną para−
fią, gdzie mnie przeniesiono, był Dębowiec, a po
dwóch latach jestem teraz w Trzciance.

W każdej parafii, w której dotychczas pracowa−
łem, przede wszystkim miałem w opiece dzieci
i młodzież.

Czego — w Księdza ocenie — potrzebuje
współczesny Kościół?

Wiary! Oczywiście to skrót myślowy, ale bar−
dzo często spotykam się z ludźmi, którzy nazy−
wają się wierzącymi, ale „podchodzą do spra−
wy” bardzo relatywnie, często jest to tylko doda−
tek do życia, który może być, ale nie musi, nie
wpływający na postawy życiowe. Wiara w tym
rozumieniu bywa traktowana często jako przykry
obowiązek, nie dający żadnej radości, jedynie
będący pewnym obciążeniem.

Zasadniczo fascynuje mnie papież Franciszek,
który nie boi się wprowadzać rewolucji w Kościele,
choć spotyka się z mocnym oporem i krytyką. Mówił
jakiś czas temu o tzw. nawróceniu duszpasterskim,
które polega, jak samo słowo „nawrócenie” wska−

zuje, na zmianie sposobu myślenia. W tym przy−
padku dotyczy to przemiany mentalności, starych
schematów i przyzwyczajeń, że tak zawsze było
w podejściu do działania Kościoła. To jest strasz−
nie trudne, ale myślę, że Duch Święty, który prze−
cież prowadzi Kościół od tysiącleci, pokazuje nam
te nowe drogi. Nie chcę, by źle zrozumiano, to co
mówię — w żadnym przypadku nie neguję tego, co
jest w Kościele, ponieważ za nim przemawia wie−
lowiekowa mądrość, której nie wolno odrzucać, ale
niejako, korzystając z niej, należy wydobywać z tego
skarbca rzeczy nowe i stare, aby nie stracić tego,
co jest, a zyskiwać nowe. Nowe sposoby dociera−
nia z Dobrą Nowiną — najpierw do siebie, a po−
tem do innych. Wszelka bowiem zmiana, a więc
i nawrócenie duszpasterskie, winno dokonywać się
najpierw w ludziach Kościoła, zarówno w ducho−
wieństwie, jak i ludziach świeckich.

Jakie cele stawia sobie Ksiądz podczas swo−
jej pracy duszpasterskiej w Trzciance?

Jakiekolwiekby nie były, zawsze są podporząd−
kowane jednemu — głoszeniu Królestwa Boże−
go. Oczywiście to przekłada się na te zadania,
które zostały mi powierzone przez moich przeło−
żonych. Jest to posługa katechety i praca zwłasz−
cza z młodzieżą i dziećmi.

Kim dla Księdza jest Jezus?
Jest Tym, który dał się poznać w moim życiu

jako Bóg, który jest bliski i działa. Jest sensem
mojego życia, który pociągnął mnie więzami swo−
jej miłości i nieustannie zachwyca. Jest światło−
ścią, która oświeca moje ciemności, kolorem na−
dającym barwę mojemu życiu, pełnią wszystkiego.
Mistrzem prowadzącym do wiekuistego życia.

To pytanie jest bardzo trudne, bo nie mam jed−
nej odpowiedzi. Jezus nieustannie zaskakuje mnie
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sobą i swoim działaniem, zawsze pokazuje mi
swoje piękno w sposób inny, zawsze nowy. Nie
mogę powiedzieć, że Go znam, ale mogę powie−
dzieć, że Go cały czas poznaję i zachwycam się,
dlatego podjąłem już dawno decyzję pójścia za Nim.
Jak każdy grzesznik, także i ja jestem nieustannie
wystawiony na zmagania z grzechem i światem, ze
sobą i swoimi ludzkimi ograniczeniami. Nie spo−
tkałem nikogo, komu tak bardzo by na mnie zale−
żało i ktoby nie zrażał się moją małą, niedosko−
nałą i egoistyczną miłością, odpowiadając na nią
całym sobą, aż po śmierć krzyżową.

Co poradziłby Ksiądz swoim wiernym w kwe−
stii nawiązania czy zacieśnienia relacji z Panem
Bogiem?

Tak jak w każdej relacji, a przede wszystkim
małżeńskiej, nie wolno sobie odpuścić, bo kie−
dy to nastąpi, to ta relacja się kończy; tak, jak w
związku małżeńskim trzeba nieustannie dbać,
troszczyć się, poświęcać dla drugiej osoby. Po−
dobnie jest i w relacji z Bogiem — nie wolno jej
zaniedbać, bo „niepodlewany kwiatek usycha”,
a więc może okazać się, że relacja obumrze.
Jednak nie stanie się tak z winy Pana Boga, gdyż
On jest zawsze w 100% wierny swojemu Słowu,
ale z powodu naszego błędu. Bóg w ogromie
swojej miłości nigdy nie zniewoli człowieka, ni−
gdy nie wykroczy przeciwko naszej wolnej woli
— to jedyna chyba rzecz, która Go ogranicza —
jeśli my na nie pozwolimy na przemianę nasze−
go serca przez Niego. Trzeba zatem nam pew−
nej stałości, wytrwałości, bo przecież nigdy nie
jest tak samo, nie zawsze jest nam dobrze i

cudownie, na ogół jest trudno i źle, spotykają
nas różne, czasem bardzo trudne doświadcze−
nia, ale i one mogą wzmocnić relacje, jeśli będę
je przeżywał wspólnie z Bogiem, a nie obrażał
się na Niego, tupał nóżkami i odchodził. Podob−
nie w małżeństwie… Wspólnie przeżyte kryzysy
budują ten związek, umacniają go, cementują.
Dlaczego takie porównanie? Bo Bóg doskonale
zna nasze człowieczeństwo, sam przecież stał
się człowiekiem i zamieszkał między nami.

Jak podsumowałby Ksiądz swoje kapłaństwo
jednym wyrażeniem czy też zdaniem?

Trudno mówić o podsumowywaniu, kiedy moja
przygoda z Jezusem na drodze kapłaństwa i życia
zakonnego dopiero się rozpoczęła. Ale myślę, że
— tak jak wspomniałem wyżej — to wielka przygo−
da z niemożliwymi do odgadnięcia zwrotami akcji.

Dziękujemy za udzielenie wyczerpującego wywia−
du. To bardzo cenne dla nas, Parafian, poznać Księ−
dza, który sprowadza nam Pana Jezusa, objawia Kró−
lestwo Boże i towarzyszy naszemu duchowemu roz−
wojowi, szczególnie, gdy widzimy, że świadectwo, które
daje, jest przede wszystkim apostolstwem Miłości w
zwykłej codzienności. Życzymy owocnej posługi po−
śród naszej trzcianeckiej społeczności. Mamy nadzie−
ję, że uśmiech goszczący na Księdza twarzy będzie
promieniał jeszcze jaśniej i dodawał otuchy w naszej
codzienności, często pozbawionej radości. A przecież,
jak mawia Ojciec Święty Franciszek: „(…) Chrześcija−
nin nigdy nie może być smutny!”. Niech Bóg błogo−
sławi Księdza pracy i pozwala przemieniać ludzkie
serca na podobieństwo Przeistoczenia, które jest
Księdza udziałem podczas każdej Eucharystii.
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Kult Maryi sięga czasów średniowiecza. Na
przestrzeni wieków czczono Piękną Panią nie tyl−
ko jako Matkę Bożą, ale także jako doskonałą
orędowniczkę ludu Bożego. Mijają wieki, a ludz−
kość ukierunkowuje swoje istnienie coraz bar−
dziej na byt materialny, oddalając się tym sa−
mym od Stwórcy. Matka Jezusa i ludzi, zatroska−
na o swoje ziemskie dzieci, w dniu 19 września
1846 r. ukazała się Maksyminowi Giraud i Me−
lanii Calvat w La Salette. Maryja podejmuje trud
nawracania grzeszników — płacze na zboczach
francuskiego górskiego masywu Pelvoux — po−
wtarza za Jezusem: „Idźcie, oto was posyłam”.

Trzcianecka społeczność, pochodząca z róż−
nych krańców Polski i spoza jej granic, miała
sposobność poznawania orędzia Saletyńskiej
Pani. To dzięki misjonarzom saletynom — wy−
trwale posługującym w naszej parafii — od 70
lat możemy korzystać z nauk i napomnień Matki
Miłosierdzia. Bóg Ojciec zechciał, aby w historii
zbawienia Maryja miała swój udział. Ona trosz−
czy się o trwanie w wierze, podtrzymywanej fila−
rem modlitwy, pokutą i dobrymi uczynkami.

W połowie 1996 r. — w 150 rocznicę obja−
wienia Matki Bożej w La Salette, w naszej para−

W drodze z P³acz¹c¹ Pani¹
fii powstał zamysł utworzenia wspólnoty czci−
cieli Saletyńskiej Pani. Parafialne Triduum Sa−
letyńskie zorganizowano równocześnie z uroczy−
stościami koronacyjnymi Matki Bożej w Sank−
tuarium w Dębowcu.

 Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette dekretem
wydanym w październiku 1995 r. potwierdził dzia−
łalność naszej wspólnoty parafialnej, ustalając
stowarzyszenie świeckich jako Apostolstwo Ro−
dziny Saletyńskiej działające we współpracy i pod
kierownictwem misjonarzy saletynów. Z kolei
Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 8 lipca 1996 r.
udzielił apostolskiego błogosławieństwa dla
Rodziny Saletyńskiej w roku 150−lecia objawie−
nia Matki Bożej w La Salette oraz dokonał koro−
nacji Jej figury w Dębowcu.

W sobotę 21 września 1996 r. podczas wie−
czornej Mszy św. obwieszczono powołanie Apo−
stolstwa Rodziny Saletyńskiej w Trzciance. Ks.
Andrzej Szklarski MS — ówczesny proboszcz
naszej parafii, wręczył 49 „małym pomocnikom”
Płaczącej Pani krzyże saletyńskie z symbolami
Męki Pańskiej. Tego dnia modlitewne czuwanie
trwało do godz. 21.00 w naszym kościele.

Apostolstwo Rodziny

Saletyñskiej — 2016 r.
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Pierwszym opiekunem duchowym Apostolstwa
był ks. Krzysztof Mikuszewski MS — niestety tylko
do czerwca 1997 r. Po roku istnienia wspólnoty
liczba członków ARS−u wzrosła do ponad 100 osób.

W roku 1998 trzcianeccy czciciele Pięknej Pani
ufundowali sztandar z Jej wizerunkiem w awer−
sie i postacią św. Jana Chrzciciela w rewersie.
Chorągiew ta stała się materialną formą czci Pani
z La Salette i patrona naszej parafii. Uroczystość
poświęcenia sztandaru odbyła się podczas nie−
dzielnej Sumy o godz. 12.30 w dniu 27 wrze−
śnia 1998 r. Aktu poświęcenia dokonał ks. Zbi−
gniew Wal MS — ówczesny proboszcz parafii.

W kolejnych latach powstawały wspólnoty
o nowym charakterze działania — zdominowały
i przygasiły zapał członków ARS−u. Wskutek cze−
go liczba uczestników w życiu naszej grupy zna−
cząco zmalała — do 2006 r. pozostało 30 osób.

Wrzesień, a zwłaszcza 19. dzień tego miesią−
ca, jest szczególnym czasem każdego roku.
W roku 2006 minęło 160 lat od objawienia Matki
Bożej Saletyńskiej oraz 10 lat działania ARS−u
w Trzciance.

W dniu 19 września 2006 r. przed Sumą od−
pustową uczciliśmy Maryję poetyckim montażem
słowno−muzycznym, a podczas Mszy św. modlili−
śmy się w intencji wszystkich czcicieli Płaczącej
Pani, prosząc, aby swoim posłannictwem uświę−
cali każde życie. Słowo Boże w trakcie Sumy
wygłosił ks. Jan Ślęczka MS, ówczesny proboszcz
naszej parafii i opiekun ARS−u. Usłyszane słowo
upewniło nas o bliskości Maryi przy każdym

z nas i o pobożności ze świadomością niesienia
krzyża codziennych zmagań.

Minęło kolejnych 10 lat. Członkowie Apostol−
stwa Rodziny Saletyńskiej trwający we wspól−
nocie spotykają się dwukrotnie w każdym mie−
siącu:

· w drugie wtorki na spotkaniach formacyj−
nych,

· w 19. dni każdego miesiąca na modlitew−
nym czuwaniu saletyńskim.

Po nim zaś uczestniczą w Eucharystii sprawo−
wanej z intencji ARS−u.

Od roku 1996 do 2013 r. duchowe prowa−
dzenie wspólnoty zawdzięczamy pięciu opieku−
nom — księżom misjonarzom Saletyńskiej Pani,
a od września 2013 r. cieszymy się wsparciem
ks. Wawrzyńca Skraby MS — obecnego probosz−
cza naszej parafii.

W dniu 19 września br. przeżywaliśmy odpust
ku czci Matki Bożej Saletyńskiej z okazji 170
rocznicy objawienia Pięknej Pani oraz 20 roczni−
cę powstania Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej
w naszej parafii. Uroczystą Sumę odpustową
o godz. 18.00 poprzedziliśmy śpiewem i poezją
wykonaną przez zespół teatralny Lotka z Młodzie−
żowego Domu Kultury. Po Eucharystii, której prze−
wodniczył ks. Łukasz Nowak MS, uczestniczyli−
śmy w procesji z figurą Matki Bożej Płaczącej.

*   *   *

Członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej
starają się szerzyć kult Matki Bożej Płaczącej

przez świadectwo chrze−
ścijańskiego życia i zano−
szenie modlitw za powo−
łania kapłańskie, pojed−
nanie i nawrócenie grzesz−
ników oraz we wszystkich
aktualnych intencjach Ko−
ścioła.

Zachęcamy do współ−
pracy z ARS−em osoby,
którym troska o dobro
Kościoła, o nawrócenie
grzeszników i o misję no−
wej ewangelizacji nie jest
obojętna.

Janina Lebiotkowska
Apostolstwo Rodziny

Saletyñskiej — 2006 r.
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Renowacja
o³tarza g³ównego

na gzymsach, która jed−
nak, zdaniem fachow−
ców, mogła pochodzić
z poprzedniego wykorzy−
stania ołtarza, np. w in−
nym kościele.

Przy renowacji ołtarza
zastosowano tradycyjną,
a zarazem żmudną i pra−
cochłonną technologię.
Całą konstrukcję oraz
poszczególne elementy
oczyszczono ze wszyst−
kich wtórnych warstw
farb. Osłabioną struktu−
rę drewna uszkodzonego przez działanie owadów
wzmocniono roztworem specjalistycznego preparatu
rozpuszczonego w toluenie. Małe elementy przeszły
kąpiele w preparacie, większe malowano do pełne−
go nasycenia, by w skuteczny sposób wytruć wszel−
kie szkodniki drzewne i wzmocnić zniszczoną struktu−
rę drewna. Elementy drewniane zdezynfekowano im−
pregnatem owadobójczym o działaniu zwalczającym
i profilaktycznym. Następnie uzupełniono ubytki w
drewnie, w gruntach. Wszystkie powierzchnie pokry−
te zostały starannie zaprawą kredowo−klejową. Nie
stosowano tu żadnych gotowych zapraw; na miej−
scu były one dorabiane z kredy i kleju uzyskiwanego
z króliczej skóry. Następnie nałożona została warstwa
pulmentu, stanowiącego podkład przed nałożeniem
23−karatowego złota w płatkach. Z kolei je polerowa−
no starannie agatem
— kamieniem szla−
chetnym. Wyretuszo−
wano ubytki warstwy
malarskiej farbami
oraz wykonano rekon−
strukcję kolorystyczną
marmoryzacji.

 Odnowione zosta−
ło także tabernaku−
lum. Cała jego po−
wierzchnia również
wyłożona została złoty−
mi płatkami, a ele−
menty metalowe po−
złocone metodą złoce−
nia galwanicznego.

Trzcianecki koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela

posiada trzy o³tarze. Źród³a historyczne

ró¿ni¹ siê co do ich pochodzenia. Jedne

podaj¹, ¿e wszystkie trzy zosta³y

przekazane przez królewsk¹ rejencjê ze

skasowanego klasztoru bernardyñskiego

w Go³añczy jako wyposa¿enie do nowo

budowanego koœcio³a w Trzciance w 1835 r.1

Drugie informuj¹, ¿e o³tarz g³ówny pochodzi

z szachulcowego koœcio³a wybudowanego

w  tym samym miejscu w 1717 r.2  Jeszcze

inne podaj¹, ¿e tylko dwa boczne o³tarze

pochodz¹ z koœcio³a w Go³añczy,

a w jednym z opracowañ pomylono

Go³añcz z Goleniowem.3

Nie ma natomiast wątpliwości co do wieku po−
wstania trzcianeckich nastaw ołtarzowych. Ołtarz
główny, regencyjny pochodzi z I połowy XVIII w., oby−
dwa ołtarze boczne rokokowe natomiast zostały
zbudowane w III ćwierci XVIII w.4  Wszystkie przez
lata podlegały różnym przeróbkom i uzupełnieniom.

Odnowienie ołtarza głównego zlecono firmie Art−
Fresk Anny Cybulskiej−Wojczyszyn z Wągrowca. Pierw−
szy etap prac został wykonany w okresie od lipca do
września 2015 r. i dotyczył renowacji zwieńczenia —
górnej części retabulum, dolna część ołtarza nato−
miast — mensa i nastawa, odnowione zostały
w czasie od lipca do września 2016 r. Prace renowa−
cyjne zaczęto od usunięcia wtórnych warstw farb, które
w przeszłości, podczas różnych remontów, były nano−
szone. Podjęto decyzję, że z całego korpusu ołtarza
zdjęte zostaną cztery warstwy wcześniej położonych
farb i odsłoni się zieloną marmoryzację z żyłami,
z szarymi gzymsami i fioletem w ornamentach, który
najprawdopodobniej był w zamyśle berlińskiego ar−
chitekta Oscara Siede, projektującego nasz kościół.5

Po odkryciu zielonej warstwy stwierdzono, że pod nią
znajduje się jeszcze jedna, szczątkowo zachowana
pierwotna warstwa brązu i żółcieni, obecna jedynie

O³tarz przed konserwacj¹

Obraz przed konserwacj¹
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1 Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914–1918
spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa
w tłumaczeniu ks. Łukasza Nowaka MS, Trzcianka 2015, s. 93.

2 Piotr Maluśkiewicz, Trzcianka i okolice, Poznań, 1989, s. 15.
3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Zeszyt 18, Warszawa 1966,

s. 12 oraz Jerzy Paluch, Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej,
Wągrowiec 2014, s. 148–151.

4 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Zeszyt 18, Warszawa 1966, s. 12.
5 Dorota Fechner, Pół wieku pracy Salezjanów w parafii Świętej Rodziny

w Pile 1946–1996, Piła, 1996, s. 5 oraz ks. Janusz Nowiński SDB,
Świątynia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, Rumia 2011, s. 8.

6 Kronika Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, t. 1,
1945–1984, s. 29–30.

Wypada zwrócić jesz−
cze uwagę na poszcze−
gólne elementy ołtarza.
Zdobi go sześć aniołków
posadowionych na jego
zwieńczeniu oraz dwie
główki innych. Poza tym
dwa aniołki znajdują się
obok tabernakulum,
podtrzymują wieczne
lampki — znak obecno−
ści Ciała Pańskiego
w kościele. Lekko w
głębi ustawione są sy−
metrycznie duże posta−

cie orantek — modlących się postaci, które z pew−
nością, z uwagi na brak jakichkolwiek atrybutów —
nie przedstawiają żadnych postaci świętych.

Godne zauważenia są obrazy umieszczone w oł−
tarzu. Większy z nich o wymiarach 108 x 170 cm
przedstawia patrona parafii św. Jana Chrzciciela.
Zachowany na odwrocie podpis mówi, że wyszedł
on spod pędzla van Meegerena. Jeżeli to nie jest
żaden pseudonim, to mamy do czynienia z niezwy−
kle malowniczą i — jak czasem u artystów bywa
— bardzo burzliwą postacią. Han van Meegeren
(1889–1947) był holenderskim malarzem znanym
z mistrzowskiego podrabiania obrazów dzieł naj−
wybitniejszych holenderskich malarzy XVII w. — a
zwłaszcza Jana Vermeera. Na pocieszenie mamy
to, że fałszowaniem obrazów zajął się w rewanżu

po nieprzychylnych
uwagach krytyków
malarskich w latach
dwudziestych XX w.,
gdy obraz św. Jana
Chrzciciela już wisiał
w naszym kościele.

Renowacja obrazu
przedstawiającego
patrona naszej świą−
tyni polegała m.in. na
oczyszczeniu z zabru−
dzeń oraz chemicz−
nym usunięciu dotych−
czasowej warstwy
werniksu. Jest to
szlachetny żywiczny

lakier zabezpieczający powierzchnię obrazu, który
przez tyle lat pożółkł i pociemniał; intensywne, żywe
kolory zatarły się. Następnie wykonano konsolida−
cję wszystkich warstw technologicznych, zwiększa−
jąc przyczepność poszczególnych warstw. Prosto−
wano lniane podłoże, w miejsca ubytków nałożono
kity. Obraz naciągnięto na nowe, drewniane kro−
sna. Po wyretuszowaniu farbami ubytków warstwy
malarskiej obraz kilkakrotnie pokryto werniksem
satynowym końcowym.

Jest też drugi obraz umieszczony w owalnej ramie
w górnej części ołtarza. To przybyli do Trzcianki po
II wojnie światowej repatrianci z odebranych nam Kre−
sów uczcili swoją patronkę Matkę Boską Ostro−
bramską z Wilna. Obraz namalował olejną farbą na
płótnie naciągniętym na deskę nauczyciel Piotr Wychot−
Ochota z sąsiedniej Białej. Uroczyste odsłonięcie i po−
święcenie wizerunku Matki Boskiej Miłosierdzia na−
stąpiło w dniu 1 maja 1947 r.6  Niestety, nie wiado−
mo, jaki obraz znajdował się wcześniej w tej ramie.

Dzisiaj ołtarz zabezpieczony przed szkodnikami,
odnowiony i zakonserwowany na długie lata, w całej
okazałości prezentuje się w kolorach sprzed 100
laty. Wkomponowany w przywróconą oryginalną or−
namentykę i kolorystykę prezbiterium stanowi z nim
zgrany i zharmonizowany zespół. Jego smukłość
w zestawieniu z szeroką częścią prezbiterialną ar−
chitekt zniwelował optycznie poprzez zastosowanie
malarstwa iluzjonistycznego. Jego efekt widać wy−
raźnie na ścianie tylnej za ołtarzem, co sprawia
optyczne złudzenie, że nastawa ołtarzowa jest bar−
dziej obszerna niż w rzeczywistości.

Renowacja ołtarza, którego koszt wyniósł 173,2
tys. zł była możliwa głównie dzięki ofiarności para−
fian, ponieważ dotacja przyznana przez Urzędy Mia−
sta i Gminy Trzcianki, Marszałkowski i Wielkopolski
wyniosła łącznie 45 tys. zł.

Edwin Klessa
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O³tarz po konserwacji

Obraz po konserwacji
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„Na koñcu œwiata” —

J
aponia to archipelag wysp „na końcu świa−
ta”, ciągnący się wzdłuż wschodnich wy−
brzeży kontynentu azjatyckiego. Moja wie−
dza o Kraju Kwitnącej Wiśni ograniczała się

do podstawowych wiadomości o szogunach, man−
gach czy sushi, ale gdzieś głęboko tkwiło we mnie
pragnienie poznania państwa, o którym św. Jan
Paweł II, witając Japończyków w dniu 23 lutego
1981 r., powiedział, że to obszar, „w którym mat−
ka natura zrodziła cuda o nieporównywalnej pięk−
ności, całemu światu mówiące o chwale Stworzy−
ciela”. Zainspirowała mnie również postać św. Mak−
symiliana Marii Kolbe, który w latach 1930–1936
prowadził działalność misyjną w Japonii. Wszystko
to i jeszcze przypadkowe spotkania z Japończyka−
mi w paryskim Luwrze i Krakowie sprawiło, że w
dniu 28 lipca 2016 r. z 8−osobową grupą przyjaciół
i sympatyków Biblioteki Parafialnej wyruszyliśmy do
kraju, w którym chrześcijanie stanowią zaledwie
1% z około 130−milionowej liczby ludności.

Po sześciu godzinach wylądowaliśmy w Dubaju
i wyruszyliśmy na nocne zwiedzanie. Wprawdzie
beton, szkło i niesamowita ilość świateł to nie moje
klimaty, ale byliśmy pod najwyższym budynkiem
na świecie, zbieraliśmy muszle na plaży nad Za−
toką Perską i przejeżdżaliśmy obok słynnego
7−gwiazdkowego hotelu w kształcie żagla. Po ko−
lejnych 10 godzinach wylądowaliśmy w Tokio. Je−
stem wdzięczna Stwórcy, że pozwolił mi oglądać
cuda natury, o których mówił Jan Paweł II. Widzieli−
śmy Fudżi — świętą górę Japończyków, wdychali−
śmy siarczane opary wydobywające się z wulkanu
Hakone, podziwialiśmy 600−letnie cedry na najwięk−
szym buddyjskim cmentarzu na górze Koya, fruwa−
jące ryby nad wodami Oceanu Spokojnego, bam−
busowy las i mnóstwo danieli przechadzających się
wśród turystów zwiedzających Narę, pierwszą sto−
licę Japonii. Nie zapomnimy smaku i zapachu owo−
ców morza na największym na świecie targu ryb−
nym w Tokio i pieczonych pędraków zakupionych
u przydrożnych sprzedawców.

Większość mieszkańców Japonii określa się
jako osoby niewierzące, lecz ponad 90% w obrzę−
dach zachowuje tradycje shintoizmu i buddyzmu.

Wszędzie widać charakterystyczne dachy świątyń
i mnichów modlących się przed posągami. Spoty−
kaliśmy ludzi klęczących na matach, bijących po−
kłony, klaszczących i polewających wodą swoje
bóstwa. Pamiętam przygnębiające wnętrze około
11−metrowego posągu Wielkiego Buddy w Kama−
kurze, do którego można było wejść, ponieważ był
pusty w środku. Jan Paweł II podczas spotkania
w Japonii z przedstawicielami obu tych religii pod−
kreślał, że są one spadkobiercami i strażnikami
odwiecznej mądrości, która stała się w Japonii źró−
dłem wysokiego poziomu życia moralnego. Rzeczy−
wiście, Japończycy są bardzo pracowici i uczynni,
w zatłoczonych pociągach nie zdarzają się przypad−
ki kradzieży, a domów podobno nie trzeba zamy−
kać na klucz, co u nas jest niemożliwością, a prze−
cież to nasze społeczeństwo uważa się w 90% za
chrześcijańskie. Japończycy olbrzymią wagę przy−
wiązują do zasad, rytuałów i dokładności. Z zatło−
czonych peronów pociągi odjeżdżają co cztery mi−
nuty, konduktor w białych rękawiczkach cały czas
kłania się, a zapytani o drogę Japończycy są tak
przejęci, że rezygnują z dalszej podróży, aby precy−
zyjnie odpowiedzieć. Ta gościnność i chęć niesie−
nia pomocy w każdej sytuacji sprawiała, że pomi−
mo wielkich upałów, różnicy czasu (+7 godzin)
i bariery językowej czuliśmy się jak u siebie w domu.
Wystarczyło jedno słowo arigato — dziękuję.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci obrazy
wstrząsających eksponatów w muzeum bomby
atomowej w Hiroszimie i Nagasaki, chwile wzru−

Nara. Œwi¹tynia buddyjska
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— w Japonii i Korei Po³udniowej

szeń gdy oglądaliśmy pamiątki po o. Maksymilia−
nie Marii Kolbe w „japońskim Niepokalanowie”
i modliliśmy się w miejscach męczeństwa japoń−
skich chrześcijan. Nie zapomnimy też imponujące−
go widoku na Tokio i rzekę Sumida z najwyższej
wieży w Japonii — z wysokości 350 m, opowieści
o psie Hachiko 10 lat czekającego na powrót swo−
jego pana i którego pomnik stoi przy największym
skrzyżowaniu świata, gdzie podczas zmiany świa−
teł przechodzi 2,5 tys. ludzi; kolorowego tłumu
postaci ubranych w barwne kimona przelewające−
go się przez ulice, zielonych pól ryżowych obserwo−
wanych podczas podróżowania najszybszymi pocią−
gami świata. Jednak najbardziej przeżywaliśmy
spotkania z ludźmi. W Kioto przy katolickiej kate−
drze spotkaliśmy siostrę zakonną z Filipin oraz mło−
dego uczestnika Światowych Dni Młodzieży w Kra−
kowie, który z ogromną radością dzielił się z nami
swoimi przeżyciami. Nie zapomnę też twarzy mło−
dziutkiej uczennicy, która pokazała nam drogę do
klasztoru o. Maksymiliana w Nagasaki — długo
patrzyła za nami, trzymając w ręku ofiarowaną fi−
gurkę aniołka.

Z Tokio polecieliśmy do Seulu — stolicy Korei
Południowej, gdzie modliliśmy się w krypcie grobo−
wej świętych męczenników koreańskich. Bardzo
przeżywaliśmy spotkanie z Koreanką, wnuczką jed−
nego z zamęczonych obrońców wiary chrześcijań−
skiej. Bardzo życzliwie zajęła się nami. Opowiedziała
historię swojego dziadka i razem z nami uczestni−
czyła we Mszy św. W Korei mieliśmy też okazję

zwiedzić Nadgraniczną Strefę Zdemilitaryzowaną.
Przez lunetę oglądaliśmy Koreę Północną i wysłu−
chaliśmy wstrząsających opowieści o tragedii roz−
dzielonych rodzin. Dziejowe losy naszych narodów
sprawiają, że Koreańczycy są nam bliscy: my po−
dobnie przeżywamy rozłąkę z rodzinami żyjącymi na
oderwanych od Polski Kresach, w komunistycznej
Białorusi. Gospodarka Korei Południowej jest sła−
biej rozwinięta niż japońska, ale uprzejmość i otwar−
tość Koreańczyków odczuwaliśmy w każdej sytu−
acji. Podziwialiśmy piękne widoki, zwiedzaliśmy
świątynie buddyjskie i podobnie jak w Japonii wie−
le z nich wpisanych jest na listę światowego dzie−
dzictwa UNESCO. Oglądaliśmy najstarsze w Azji
obserwatorium astronomiczne, kurhany królewskie
na południu kraju w dawnej stolicy Korei Gyeongju
i niespotykaną u nas egzotyczną roślinność.

Żegnały nas ośnieżone szczyty Himalajów i nie−
zapomniane widoki miejsc i ludzi, których spotka−
liśmy. Wróciliśmy do polskiej rzeczywistości, ma−
jąc w pamięci te „cuda natury mówiące o chwale
Stworzyciela” i jak bardzo aktualne również dla
naszego kraju słowa Jana Pawła II, wypowiedziane
w 1981 r. podczas pożegnania w Nagasaki: „Mo−
dlę się, aby naród japoński zawsze pielęgnował
ideał pokoju i bronił go poprzez ochronę ludzkiego
życia i godności oraz niestanne dążenie do spra−
wiedliwości; aby Japonia wzniosła się na niespoty−
kane dotąd wyżyny ludzkiej służby w budowaniu
świata, w którym, duchowe wartości (…) nigdy nie
zostaną stłumione przez jakąkolwiek niepełną ideę
postępu”.

Jadwiga Witkowska
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Hiroszima. Pozosta³oœæ po wybuchu bomby atomowej

Gyeongju. Obserwatorium astronomiczne z VI w.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Katechezy dla młodzieży i dorosłych – wtorki i czwartki godz. 18.45 w oratorium Domu Parafialnego · Msze
święte wypominkowe – każdy poniedziałek listopada godz. 18.00 · VII Powiatowy Konkurs Piosenki Chrze−
ścijańskiej Cecyliada 2016 – 22 listopada · rekolekcje adwentowo−ewangelizacyjne głoszone przez pana
Witka Wilka – 7−9 grudnia · roraty – od poniedziałku do soboty o godz. 6.45 · Mikołaj z „Wyobraźnią
Miłosierdzia” – 6 grudnia · IV Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
– 11 grudnia · Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia

Wiersze o Adwencie
i Bo¿ym Narodzeniu

Roraty

w skupionym płomieniu
roratniej świecy
tężeje spełnienie
nocy betlejemskiej
na ten czas
niebo truchleje
żarliwym płomieniem
gwiazdy
i burzy pychę pustki
ludzkiego serca
by napełniało się
uwielbieniem
Słowa Wcielonego

Anio³a Zwiastowanie

usta na wpół uchylone
i słowa
otwarte do modlitwy
i jest szept
w niebo
nad płomieniem
diamentowych skrzydeł
anioła
jest modlitwa
zwiastowania
której odebrano wszystko
prócz słowa fiat

Bo¿e Narodzenie

W noc
Bożego Narodzenia
ze spadzistego
dachu nieba
zsuwa się
migocące ciszą
światło gwiazd
by przysiąść
w sercach
 na choinkach
i wszystkich
witrynach sklepowych
bo w szopkach
ludzkich dłoni
rodzi się
Nadzieja
pachnąca mlekiem
dobrego jutra
To właśnie
dlatego aniołowie
śpiewają Gloria

Elżbieta Panert−Mumot


