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W ¿yciu nieustannie towarzyszy mi Matka Bo¿a
2

Z ks. Wac³awem Turoniem MS

rozmawia Jadwiga Witkowska.

Witamy Księdza ponownie w naszej parafii po 15
latach. Jak Ksiądz wspomina swój pierwszy pobyt
w Trzciance?

Święcenia kapłańskie otrzymałem w Dębowcu w 1995 r.
Przez następne 3 lata posługiwałem w Zwięczycy – dzielnicy
Rzeszowa, potem w Łapszach Wyżnych – wsi położonej w
województwie małopolskim niedaleko Białki Tatrzańskiej. Po
przyjeździe do Trzcianki w 1998 r. trochę się obawiałem, że
nie odnajdę się w miejskiej parafii jako kapłan pochodzący ze
wsi i dotychczas w niej pracujący. Okazało się jednak, że
przełożeni  wyznaczyli mi też pełnienie posługi w Nowej Wsi i
Niekursku. Mój pierwszy pobyt w Trzciance zbiegł się z Ro−
kiem Jubileuszowym 2000. Biskupi z tej okazji zachęcali do
podejmowania różnych przedsięwzięć. Wtedy razem z parafia−
nami zbudowaliśmy kapliczki z figurą Matki Bożej Saletyń−
skiej przy kościele w Nowej Wsi i Niekursku. Kiedy w dniu 8
lipca 2017 r. ponownie przyjechałem do Trzcianki, byłem
bardzo mile zaskoczony, gdy przeczytałem w „La Salette.
Posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej” (we wkładce parafialnej
„Światło z La Salette” 4/2017), jak moi byli parafianie pielę−
gnują kult Matki Bożej Saletyńskiej, modląc się przy figurze,
którą wtedy wspólnymi siłami postawiliśmy przy kościele.

W tym numerze czasopisma było też wspólne zdję−
cie z pracownikami Biblioteki Parafialnej, kiedy podczas
pielgrzymki na Ukrainę w 2009 r. odwiedziliśmy Łano−
wice – poprzednią parafię Księdza.

Przez 10 lat od 2007 do 2017 r. pracowałem jako
wikary w Łanowicach na Ukrainie. To typowa, polska,
kresowa parafia. Moi parafianie to byli Polacy, którzy po
wojnie nie opuścili swojej „małej Ojczyzny”, chociaż zmie−
niły się granice. Byli bardzo spragnieni Boga i różnych
nabożeństw, ponieważ przez 30 lat nie mieli księdza.
Sami wybudowali kościół. Zachowali polskie zwyczaje
i nabożeństwa, od pokoleń modlili się po polsku, tak jak
ich przodkowie.

Współczesna cywilizacja i jej zagrożenia docierają we
wszystkie zakątki świata. Jak to wyglądało w Łanowi−
cach?

Wielu moich parafian wyjeżdżało do pracy do Kijowa,
na wschodnią Ukrainę, ale tam toczyły się walki i wraca−
li. Potem wyruszali do Niemiec, ale wizy były drogie. Tak
jak wszędzie na świecie, księża apelowali, żeby nie przy−
wozić ze sobą złych nawyków i strzec swojej wiary. Po−
trzeba dużo modlitwy i wsparcia dla tych ludzi, którzy żyją
na obcej ziemi, ciężko pracują, ale ciągle trwają w chrze−
ścijańskiej wierze swoich pradziadów.

Pracował Ksiądz w latach 2002−2007 w Dębowcu
w kancelarii klasztornej, potem jako katecheta w gim−

nazjum. To była bardzo różnorodna praca. Jaką posługę
w Trzciance tym razem wyznaczyli Księdzu przełożeni?

Będę pracował jako pomoc duszpasterska. Cieszę się,
że mogę kontynuować i rozwijać kult Matki Bożej Sale−
tyńskiej. Zaczęliśmy już duchowe przygotowania do 110
rocznicy powstania parafii św. Piotra i Pawła w Nowej
Wsi oraz 400−lecia istnienia samej miejscowości. Orga−
nizujemy procesje i nabożeństwa saletyńskie i już niedłu−
go będziemy obchodzić 18 rocznicę wybudowania  i po−
święcenia kapliczki w Nowej Wsi.

Można więc powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Praca
taka sama jak 15 lat temu, kiedy zaczynał Ksiądz po−
sługę duszpasterską w Trzciance jeszcze ze swoim bra−
tem – ks. Markiem Turoniem MS.

Mój brat Marek, również saletyn, pracujący obecnie w
Rzeszowie, posługiwał wtedy w Trzciance od 1997 do
1999 r., więc przez rok pracowaliśmy razem. W domu
było nas sześciu chłopaków i dwie dziewczyny. Duży wpływ
na moje powołanie mieli rodzice, którzy pomimo tego, że
ciężko pracowali, zawsze znajdowali czas na modlitwę.
W życiu nieustannie towarzyszy mi Matka Boża. W szko−
le zawodowej w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w
Rzeszowie przez 6 lat przyglądałem się, jak żyją i pracują
księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Sa−
lette. Ich przykład miał wpływ na to, że zostałem salety−
nem. Po 15 latach nieobecności w Trzciance mogę po−
wiedzieć, że zmienili się ludzie, zmieniła się Trzcianka,
ładniejszy i bogatszy jest wystrój kościoła, ale Matka
Boża wciąż tak samo zachęca nas do modlitwy i prosi
o nawrócenie.

Dziękuję za rozmowę. Niech Piękna Pani z La Salet−
te otacza opieką Księdza i całą naszą parafię.

„Ró¿aniec do Granic” w Nowej Wsi

£anowice 2009 r.
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Boga mo¿na spotkaæ
w koœciele, ale i przy

robieniu herbaty
Wywiad z ks. Kamilem Pêkalskim MS

Na początek pytanie o Księdza pochodzenie, dzie−
ciństwo…

Pochodzę z Rozdroża, niedaleko Nidzicy… Tam spę−
dziłem dzieciństwo, następnie wyjechałem do Olsztyna
– do technikum handlowego… Miałem być handlowcem,
myślałem o pieniądzach… a zostałem księdzem.

Ma ksiądz rodzeństwo?
Mam siostrę Natalię, która jest o 10 lat młodsza

i studiuje medycynę w Warszawie, oraz brata Łuka−
sza, który jest o rok ode mnie starszy, mieszka z żo−
ną i z dwójką fajnych córeczek w Irlandii.

A jak to się stało, że ksiądz został Księdzem?
Kiedyś, mieszkając w internacie, wynosiłem śmie−

ci… (Zawsze, jeśli chodzi o powołanie, Pan Bóg mnie
zastawał przy bardzo prozaicznych obowiązkach).
W pewnym momencie rzuciłem śmieciami o ziemię
i powiedziałem, że chcę czegoś więcej – to taki mo−
ment przełomowy. Nauczycielka za mną wybiegła, bo
odpadki zostawiłem, a mnie… to nie obchodziło. Od tej
pory przez dwa lata chodziłem pełny wątpliwości. Przez
ten niepokój Pan Bóg zaczął działać… Poszedłem do
katechetki, która powiedziała: „Słuchaj, nie wiem, co
się dzieje, idź naprzeciwko, tam są saletyni. Idź do ko−
ścioła i tam słuchaj!”. Poszedłem na Mszę świętą, po−
tem drugą… i usłyszałem: „Jeśli masz wątpliwości, Chry−
stus chce ci coś przez to powiedzieć, jakoś się obja−
wić”. Usłyszałem, że można spotkać Go przez Euchary−
stię i pomyślałem: „Jezu, jeżeli jesteś, to ja chcę Cie−
bie spotkać, poznać!”. Podczas tej Mszy uzyskałem od−
powiedź – przyszedł pokój. Poprosiłem o znak. Idąc na
pociąg, zatrzymałem się na przejściu dla pieszych i za−
uważyłem na ziemi obrazek z Dzieciątkiem Jezus i adre−
sem „Praga, ulica Karmelicka, Klasztor Dzieciątka Je−
zus”. Podniosłem go, schowałem do portfela… i wrócił
pokój. Po maturze zdecydowałem się zaryzykować, choć
nie miałem stuprocentowej pewności, że pragnę kapłań−
stwa. Pod koniec postulatu dalej nie wiedziałem, a był
wtedy wyjazd wakacyjny do Czech. Ostatniego dnia
w Pradze poszliśmy na Mszę św. pod adres: ulica Kar−
melicka… Pamiętam to do dzisiaj, po Eucharystii…
miłość, urok Pana Boga, zakochanie… Chodziłem jak
szalony, chciałem skakać, całować słupy…

Rok później Pan Jezus zastał mnie przy zamiataniu
podłogi, kiedy byłem już zmęczony nowicjatem. Podsze−

dłem do okna, mówiąc: „Panie Jezu, czego Ty dalej
chcesz? Jaki krok mam zrobić?”. W jednym momencie
poczułem takie piękno Boga, że od razu wiedziałem, że
tego chcę… Złożyłem śluby i do dzisiaj każdego roku
Jezus w bezpośredni sposób przypomina mi o swojej
bliskości. Boga można spotkać w kościele, ale i przy
robieniu herbaty… Nie manipuluje On człowiekiem, ale
pociąga przez doświadczenie swojej miłości. Wszystkie
kobiety razem wzięte nie dają takiego doświadczenia
piękna, jak czyni to Pan Bóg. Dla mnie powołanie to
spotkanie i odpowiedź na Jego miłość.

Czas formacji kapłańskiej i zakonnej… Był Ksiądz
święcony sam ze swojego rocznika… Było trudno?

Ostatni rok był najcięższy, samotność była naj−
trudniejsza… Ten czas wspominam bardzo dobrze,
ale… „na szczęście jest to jednorazowe wydarzenie
w życiu kapłana”. (śmiech)

Co zmieniła formacja?
W seminarium mieliśmy naukę modlitwy, ale po

wejściu w wir obowiązków kapłańskich to umiera.
Mówiłem Jezusowi, że chcę się więcej modlić, prosi−
łem i dostałem łaskę codziennej godzinnej medyta−
cji. Dopiero w czwartym roku kapłaństwa Pan Bóg
dał mi ten dar i cały czas się go uczę. Wspomnę, że
dzieje się to przez wstawiennictwo św. Teresy z Ávili.

Co Ksiądz najbardziej ceni w ludziach?
Normalność, otwar−

tość, bycie sobą… Jak
ktoś się przyznaje do
swojego błędu, to też
bardzo cenię.

Jakie Ksiądz ma
marzenia?

Chcę dostać się do
nieba! (śmiech)
Moim głębokim ma−
rzeniem jest być z Je−
zusem, chociaż to nie
jest proste.

opracowanie:

Marzena FelsmannFo
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Z ks. £ukaszem Soczkiem MS

rozmawia Maciej Paw³owski.

Mógłby Ksiądz powiedzieć, skąd do nas przyjechał?
Pochodzę z Jasła, niedaleko Dębowca. To tam jest

mój dom. Tam mam rodziców, siostrę i jej rodzinę.
W tym miejscu rozpoczęła się droga mojego powołania.

No właśnie, jak to się stało, że trafił Ksiądz do
seminarium?

Zadawałem sobie często za młodu pytania: „Co
chcesz w życiu robić? Co sprawi, że będziesz szczęśli−
wy?”. Okazało się, że jest to droga życia kapłańskiego.
Chciałem osiągnąć szczęście, co równoznaczne było
z dążeniem do Nieba. Wtedy jeszcze chciałem być ka−
płanem na wzór tych, których widziałem obok, tzn. tych
z mojej parafii diecezjalnej. Na początku myślałem, że
seminarium diecezjalne jest miejscem dla mnie.

W którym momencie stwierdził Ksiądz, że to jed−
nak powinno być Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette?

Bardzo ważna była dla mnie Matka Boża. Bardzo czę−
sto z rodzicami jeździłem na odpust wrześniowy do Dę−
bowca. Byłem mocno zaangażowany w oazę, ministran−
turę. Apele, które były w Dębowcu, i poznanie salety−
nów na pewno wpłynęły na moją decyzję. Jednak przede
wszystkim była to figura Matki Bożej Płaczącej.

Jest również Ksiądz dyrektorem postulatu sale−
tynów. Jak Ksiądz myśli, dlaczego w tym roku do−
szło do tego, że nie było kandydatów do wstąpienia
do zakonu?

To jest pytanie otwarte. Powinniśmy zastanowić się
nad życiem współczesnego człowieka, naszego Zgroma−
dzenia. Może się okazać, że to wcale nie jest kryzys.
Powinniśmy zastanowić się, dlaczego tak się stało. Czy
to jest znak czasu dla nas? Może Matka Boża macha
nam palcem i wzywa do nawrócenia? Może powinniśmy
szukać odpowiedzi w jej  orędziu?

Poza tym myślę, że wielu młodych przeżywa lęk. Dużo
osób boi się podjąć decyzję. Przeraża ich trud poświę−
cenia całego swojego życia jednemu postanowieniu.
Mówię nie tylko o kapłaństwie, ale i małżeństwie. Reali−
zacja powołania natomiast zakłada wierność swoim
decyzjom do samego końca. Niektórzy mają wizję po−
wołania jako supermarketu. Coś im nie pasuje, szukają
gdzie indziej. Dlatego trudno o stałość i radykalizm
w wyborze powołania.

Jestem ciekaw, w jaki sposób wygląda pomoc
w rozeznaniu powołania.

To jest kwestia indywidualnego podejścia. Trzeba
zrozumieć historię życia danej osoby. Zatrzymać się nad

nią i pomóc ją zaakceptować.
Bywa tak, że ludzie boją się
swojego powołania, bo do−
świadczają swoich ograniczeń.
Ktoś może pomyśleć, że on się
nie nadaje. Dlatego ważną rolę
pełni również życie wspólnoto−
we, w którym osoba poznaje
siebie, konfrontuje i odnajdu−

je wsparcie. To w niej odnajduje się Pana Boga. To ona
sprawia, że człowiek wzrasta.

Mamy trzy etapy postulatu. Pierwszym jest spotka−
nie z osobą. Drugi z tym, co daje Kościół. Trzeci etap to
praktyka w ośrodku specjalnym z osobami, które mają
jakieś dysfunkcje. Postulanci pełnią rolę wolontariuszy,
uczą się otwierania na drugą osobę. Te trzy kroki mają
ugruntować decyzję.

Teraz w Trzciance został Ksiądz katechetą młodzie−
ży ponadgimnazjalnej. To duże wyzwanie?

Podstawą relacji jest otwartość. Bywa, że ona na
początku jest niezrozumiała. Osoba dojrzała powinna
bardziej patrzyć na drugiego niż na siebie, co nie za−
wsze jest łatwe i trudno nam spostrzec, że jesteśmy
inni. Lubię rozmawiać z ludźmi w cztery oczy, wtedy
mam lepszą możliwość poznania ich. Jest we mnie dużo
dobroci i wrażliwości, którą chcę ukazać, potrzebny jest
jednak czas.

Udało już się Księdzu zaaklimatyzować w Trzciance?
Tak, jestem bardzo zadowolony z tej wspólnoty. Ka−

płani przyjęli mnie bardzo miło, niektórych znałem już
wcześniej. Jest tutaj inaczej niż do tej pory, mam inne
obowiązki.

Jestem tu trochę z zaskoczenia. Dla mnie ta decyzja
o przeniesieniu mnie była niespodziewana. Myślę jednak,
że to nie jest przypadek. Powrót do życia parafialnego to
możliwość zrewidowania swojego życia na nowo – żeby
zastanowić się nad tym, kim jestem. Mogę spojrzeć na
siebie na nowo, z nowej perspektywy. Nie jak na dyrekto−
ra, ale jak na zwykłego współbrata i parafianina.

Mogê spojrzeæ na siebie
jak na zwyk³ego wspó³brata i parafianina
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Franciszkañski Zakon Œwieckich

listopad, grudzień 2017

Duch Święty w Kościele jest źródłem powołań
wielu zgromadzeń o różnych charyzmatach. Do ro−
dziny franciszkańskiej należy sięgający początkiem
1221 r. – Franciszkański Zakon Świeckich. Sta−
nowi on obecnie najliczniejsze stowarzyszenie ka−
tolików na świecie. Jako zakon jest dostępny dla
katolików ochrzczonych, którzy przystąpili do bierz−
mowania i ukończyli 18. rok życia. Przynależą do
niego ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie,
wdowy, wdowcy), żyjący w sakramentalnych związ−
kach małżeńskich, a także osoby duchowne: kle−
rycy, księża i biskupi.

Pierwszych świeckich naśladowców św. Fran−
ciszka z Asyżu nazywano braćmi i siostrami od
Pokuty, później tercjarzami franciszkańskimi, trze−
cim zakonem św. Franciszka, a obecnie francisz−
kanami świeckimi.

Do chcących wzorować się na Chrystusie i pra−
gnących iść śladami św. Franciszku należeli m.in.
tacy święci, jak: św. Elżbieta Węgierska – córka
króla Węgier Andrzeja II, Ludwik IX Święty – król
Francji, Małgorzata z Kortony – pokutnica, św. Róża
z Viterbo – pokutnica, bł. Aniela Salawa – służą−
ca, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świec−
kich, św. Jan Maria Vianney – francuski proboszcz
z Ars, patron kapłanów, św. Jan XXIII – papież, czy
św. Brat Albert – zakonnik franciszkański, założy−
ciel zgromadzenia albertynów i albertynek.

Na ziemiach polskich zaczęły powstawać wspól−
noty III Zakonu Franciszkańskiego wraz z przyby−
ciem franciszkanów do Wrocławia w 1236 r. i do
Krakowa w 1237 r. Na przełomie XIX i XX w. Za−
kon odnowiony przez papieża Leona XIII przyczynił

się w dużej mierze do odrodzenia katolicyzmu
w Europie Środkowo−Wschodniej. W 1978 r. pa−
pież Paweł VI zatwierdził odnowiona regułę FZŚ,
a następnie w 1990 r. Stolica Apostolska przyję−
ła nowe konstytucje zakonne.

W naszej parafii III Zakon Franciszkański po−
wstał w dniu 4 października 1971 r. Spotkania
odbywają się raz w miesiącu – w wybrany dzień
najpierw uczestniczymy w Eucharystii, a po niej
udajemy się na część formacyjną do Domu Para−
fialnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt−
nych do wstąpienia do naszej wspólnoty parafial−
nej prowadzonej przez proboszcza ks. Wawrzyńca
Skrabę MS.

Jakie są zasady życia we Franciszkańskim Za−
konie Świeckim? Jednoczy on wszystkich człon−
ków ludu Bożego, którzy czują się powołani, by
pójść za Chrystusem śladami św. Franciszka.
Reguła i życie franciszkanów świeckich są nastę−
pujące: zachowywać Dobrą Nowinę Pana Jezusa
Chrystusa, naśladując Biedaczynę z Asyżu, dla
którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia
w odniesieniu do Boga i ludzi. Franciszkanie świec−
cy są zobowiązani do czytania Słowa Bożego –

Powstanie III Zakonu Franciszkañskiego

w dniu 4 paŸdziernika 1971 r.

Pielgrzymka na Jasn¹ Górê
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przechodząc w rozważaniach i czynach od Ewan−
gelii do życia i od życia do Ewangelii. Członkowie
Zakonu mają zatem doszukiwać się osoby Chry−
stusa działającego w braciach, Piśmie Świętym,
Kościele i czynnościach liturgicznych. Bracia i sio−
stry na wzór Syna Bożego kształtują swój sposób
myślenia i działania przez doskonałą przemianę
wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa nawróce−
niem i którą ze względu na słabość ludzką trzeba
codziennie podejmować. Na tej drodze odnowy
sakrament pojednania jest szczególnym znakiem
Bożego Miłosierdzia i źródłem łaski.

Franciszkanie świeccy starają się wypełniać obo−
wiązki własnego stanu we wszystkich okoliczno−
ściach. W zakresie dóbr doczesnych zachowują
należyty umiar, zaspakajając swoje potrzeby ma−
terialne zgodnie z duchem Ewangelii. Poczucie bra−
terstwa czyni nas radosnymi i gotowymi do zrów−
nania ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza najmniej−
szymi. W rodzinie żyją duchem wierności i posza−
nowania życia.

Jak można wstąpić do wspólnoty? Prośbę
o przyjęcie do FZŚ należy kierować do miejscowej
grupy parafialnej. Naszym opiekunem jest ks.
Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz parafii św. Jana
Chrzciciela w Trzciance. Dla podtrzymania wspól−
noty organizowane są spotkania modlitewne i for−
macyjne. Uczestniczymy w rekolekcjach wiosen−
nych, jesiennych oraz corocznej pielgrzymce na
Jasną Górę.

W związku z koniecznymi wydatkami przyjmo−
wanymi na cele naszej grupy czy na rzecz kultu,
apostolstwa i dobroczynności wszyscy bracia i sio−

stry III Zakonu Franciszkańskiego powinni skła−
dać ofiary stosowne do swoich możliwości.

Trzeba zaznaczyć, że przynależąc do FZŚ, należy
przejść poszczególne etapy formacji:

· postulat – pierwsze pół roku,

· nowicjat – pierwszy rok,

· profesja czasowa – odnawiana co rok przez
3 lata,

· profesja wieczysta – składana w Kościele na
całe życie.

Tercjarze są wdzięczni papieżowi za szerzony przez
niego z wielką gorliwością charyzmat św. Francisz−
ka, zwłaszcza – jak podkreśla przełożona narodowa
FZŚ Joanna Berłowska – za przypomnienie o potrze−
bie pokuty: „Tak bardzo trzeba w świecie ludzi po−
kutujących, czy to za własne grzechy, czy za grzechy
innych. Nie możemy powiedzieć, że pokuta jest nie−
modna. To bardzo ważne zagadnienie w życiu du−
chownym i ważne jest, by pokutę podejmować.
Z pokuty wyrasta właściwe doświadczenie wspól−
noty, apostolstwa, posłuszeństwa, modlitwy, rado−
ści franciszkańskiej i miłości serafickiej”.

Dodajmy jeszcze te słowa wypowiedziane w trak−
cie homilii o. Zdzisława Gogoli OFMConv, wygłoszo−
nej podczas XXIV Pielgrzymki FZŚ na Jasnej Górze w
dniu 22 lipca 2017 r.: „Kochani Siostry i Bracia,
papież św. Jan XXIII wypowiedział kiedyś takie pięk−
ne słowa: »ażeby światu zajaśniała nadzieja lepszej
przyszłości trzeba, aby przez ziemię przeszedł w swo−
ich naśladowcach św. Franciszek z Asyżu«”.

Cała wspólnota prosi, aby Pan Jezus Chrystus
i jego Matka uczyli nas codziennie pokoju i dobra.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
– Pokój i Dobro

 Felicja Wyrzykowska Fo
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Z wizyt¹ w Sanktuarium Matki Bo¿ej Leœniowskiej

Patronki Rodzin w Leœniowie

Jedno z naszych spotkañ
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Od średniowiecza ludzie gromadzili się w róż−
nego rodzaju bractwach, nie tylko o cha−
rakterze religijnym. Były przecież liczne zrze−
szenia zawodowe, takie jak bractwa szew−

ców, kowali, rzeźników i innych. Do dzisiaj funkcjo−
nują bractwa strzeleckie czy kurkowe, gromadzące
ludzi, dla których ważna jest umiejętność posługi−
wania się bronią palną, co może współcześnie sta−
nowi bardziej rozrywkę, ale kiedyś miało ogromne
znaczenie, bo przygotowywało ludzi do czasów woj−
ny, obrony siebie i swoich bliskich przed wrogiem.

Gdy Jezus Chrystus umierał za całą ludzkość na
drzewie krzyża, pod nim znajdowali się: Jego Mat−
ka, św. Maria Magdalena oraz jedyny, który pozo−
stał z Apostołów, św. Jan. To oni towarzyszyli Sy−
nowi Bożemu jako wierna straż, nie zważając na
to, że wokół byli ludzie źli, pełni nienawiści, czeka−
jący na śmierć Chrystusa, tego, który według uczo−
nych w Piśmie, zwierzchników religijnych narodu
żydowskiego, „podburzał” tłum i wprowadzał nie−
pokój w pewien ustalony porządek świata. Bliscy
cierpieli razem z Nim. Czuwali. Oni byli pierwszą
strażą honorową. Cierpiące Serce Jezusa nie po−
zostało samo, ale towarzyszyły Mu Serce Matki
i serca przyjaciół.

W XIX w. szczególnie mocno rozwijał się kult Ser−
ca Jezusa oraz Serca Maryi, ale jego historia sięga
wieku XVII. Wtedy to w klasztorze Zakonu Nawie−
dzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Paray−
le−Monial we Francji siostra Małgorzata Maria Ala−
coque podczas prywatnego objawienia się jej Chry−
stusa usłyszała o wielkim bólu, jakiego doznaje
Serce Jezusa z powodu ludzkich niewierności i grze−
chów, i brakuje ludzi, którzyby się tym przejęli i chcieli
wynagradzać Jemu za zło. Przejęły się wszystkie sio−
stry zakonne i najpierw w tym, a później w innych
klasztorach rozpoczął się ruch, który z czasem prze−
rodził się w bractwo, a następnie arcybractwo. W
1863 r. w klasztorze Nawiedzenia w Bourg−en−Bres−
se kilkadziesiąt kilometrów od Paray−le−Monial jed−
na z sióstr − Maria od Najświętszego Serca, stworzy−
ła zegar, który do dzisiaj jest znakiem rozpoznaw−
czym Straży Honorowej. W centrum znajduje się wi−

zerunek Serca Jezusa otoczonego przez ciernie.
Wokół niego na poszczególnych polach godzinowych
wpisywane były imiona sióstr, które przyjmowały
jedną z godzin jako tę, w której podczas modlitwy
czy codziennych obowiązków wynagradzały Bożemu
Sercu za zniewagi i opuszczenie.

Ten zwyczaj wpisywania imion i nazwisk człon−
ków Straży Honorowej istnieje do dzisiaj. Nowo
przyjmowany do arcybractwa wybiera sobie jedną
godzinę przy Sercu Jezusa i jedną godzinę przy Sercu
Maryi. W ten sposób można zapełnić całą tarczę
zegarową i w każdej godzinie jest ktoś, kto czuwa
przy Sercach Jezusa i Maryi. W ten sposób trwa
nieustanna modlitwa wynagradzająca. Zadośćuczy−
nienie zaś jest podstawą codziennego życia człon−
ków Straży. Nie trzeba być w czasie wybranej przez
siebie godziny w kościele. Można wtedy przeby−
wać w domu, myć naczynia, odkurzać, pomagać
dzieciom przy lekcjach, pracować w ogródku czy
nawet być na spacerze i wszystkie te czynności
ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzechy.
W ten sposób cała nasza codzienność, całe nasze
życie jednoczymy z Panem.

Kiedy rozejrzymy się po naszym kościele, zauwa−
żymy bardzo łatwo, że w prezbiterium znajdują się
dwa okna z witrażami przedstawiającymi Pana Je−
zusa oraz Matkę Bożą z widocznymi sercami. Fakt,
że budowniczowie kościoła umieścili właśnie ta−
kie wizerunki w witrażach, oznacza, że przyświecał
im jeden cel: aby w naszej parafii kult Najświęt−
szych Serc Jezusa i Maryi był żywy.

60 lat Stra¿y Honorowej
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Trzciance
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Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezu−
sa w Trzciance powstała jako odpowiedź na potrze−
bę zwykłych ludzi wierzących w naszej parafii, aby w
szczególny sposób uczcić Boskie Serce Syna Boże−
go, które podczas uwięzienia, biczowania, drogi krzy−
żowej i śmierci na krzyżu doświadczyło wielkiego od−
rzucenia przez ludzi z powodu ich grzechów. Została
założona w naszym mieście przez panią Hamerską
w roku 1957. W tym roku obchodzimy więc już 60
rocznicę powstania grupy parafialnej. Oprócz Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa istnie−
je bliźniacze arcybractwo Straży Honorowej Niepoka−
lanego Serca Maryi, które powstało w roku 1912, a
w Polsce istnieje od ponad 70 lat. Każdy zaś członek
jednego bractwa jednocześnie przystępuje do drugie−
go, aby czcić oba Serca jednocześnie i wynagradzać
im za zło, które przydarza się w naszym życiu i dzieje
się na całym świecie. Sami widzimy przecież, ile go
jest dokoła: ile przejawia się egoizmu, pychy, niewier−
ności, zdrad, pijaństwa, narkomanii, ile nieuczciwo−
ści w relacjach politycznych, ekonomicznych czy choć−
by ile mamy niepokojów i wojen na świecie.

Straż Honorowa jest bractwem religijnym, któ−
re w czasach odwrócenia się od Bożych przyka−
zań stara się odpowiedzieć na Boże wezwanie
do nawrócenia i wynagrodzenia tego zła. Groma−
dzi ludzi, którym nie jest obojętne, co się dzieje
na świecie, którzy przez modlitwę, umartwienie,
niebędące dziś w modzie, starają się oddać Bogu
swój czas, ofiarować swoją pracę, zwykłe codzien−
ne obowiązki w intencji nawrócenia świata.
Chciałbym, abyśmy wszyscy ochrzczeni byli goto−
wi do tego, by w zlaicyzowanym świecie mieć
odwagę do tego, aby przyznawać się do Chrystu−
sa, wyznawać swoją wiarę. Czy Jezus, gdy po−
wróci na Ziemię, znajdzie jeszcze wiarę wśród
ludzi? Czy my będziemy wśród wierzących?

Każdy z nas jest inny. Posiadamy inne cechy cha−
rakteru. Są ludzie, którzy nie potrafią funkcjonować w
ciszy, potrzebują wokół siebie szumu. Odnajdują się
właśnie tylko w takich okolicznościach i nagłaśniają
sprawy, dla których się poświęcają. Takie nadawa−
nie czemuś rozgłosu może w bardzo szybkim czasie
przynieść efekt, na który bez tego trzeba by było dłu−
go czekać. Chwała im za to, że chcą czynić dobro, że
nie odwracają się od ludzi potrzebujących pomocy.
Ale są też inni, którzy wolą czynić dobro w ciszy, bez
świadków; tak, aby tylko sam Pan Bóg wiedział
o tym, co robią. Adorując co miesiąc – w pierwszy
piątek i pierwszą sobotę, ale również przy innych oka−
zjach, Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramen−
cie, szukają u Niego motywacji, siły i odwagi do tego,
żeby nie tracić wiary w drugiego człowieka i iść do
niego z dobrym słowem i uczynkiem.

W uroczystość Chrystusa Króla trzcianecka Straż
Honorowa obchodzić będzie 60−lecie swojego ist−
nienia. Dziękować będziemy Bogu za te wszystkie
lata Jego opieki nad nami i prosić będziemy o no−
wych członków. Serdecznie zapraszam do udziału
w naszym święcie.

Zachęcam też wszystkich, którym nie jest obo−
jętne nasze duchowe życie i los całego świata, aby
wstępowali w szeregi Straży Honorowej. W każdą
drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.
12.30 odbywają się spotkania formacyjne z kon−
ferencją. Może na nie przyjść każdy. Zapraszam
do uczestnictwa w comiesięcznych adoracjach
Najświętszego Sakramentu, prowadzonych przez
Straż Honorową. Wspólnie wynagradzajmy Sercom
Jezusa i Maryi za całe zło, tak jak tylko potrafimy.

Zwracam się też do tych, którzy już byli związani
jakiś czas temu ze Strażą Honorową, aby odnaleźli
w sobie pierwotną gorliwość, zachwyt nad Sercem
Jezusa, które kocha każdego człowieka, pomimo
tego, że za swoją dobroć i miłosierdzie doznaje
odrzucenia.

W swoim codziennym trudzie wynagradzania za
grzechy swoje i całego świata, w modlitwie, jeste−
śmy wspierani przez siostry wizytki posługujące
w Krakowie i Jaśle, gdzie znajdują się centrale Ar−
cybractwa, jak również w innych klasztorach na
świecie, które modlą się za wszystkich członków
Straży Honorowej.

Piotr Starosta

Zelator Straży Honorowej
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Szko³a katolicka w Trzciance
Katolicka Szkoła Podsta−
wowa im. św. Siostry Faus−
tyny w Trzciance jest szkołą

publiczną. W jej obrębie mamy: oddział przedszkol−
ny, klasy I−VII i klasy I−II wygaszanych oddziałów gim−
nazjalnych. Od dnia 1 września 2017 r. stanowimy
8−letnią szkołę podstawową, a uczniowie kończący
w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły pod−
stawowej stali się uczniami klasy VII, gimnazjaliści
zaś kontynuują naukę w klasach gimnazjalnych no−
wych podstawówek, co jest podyktowane zmiana−
mi ustroju szkolnego. Organem prowadzącym szko−
łę jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzciance, reprezentowana przez pro−
boszcza i prefekta szkoły. Placówka należy do Zgro−
madzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (sa−
letynów). Nasza szkoła jest włączona w ogólno−
polską sieć Rady Szkół Katolickich mającej swą sie−
dzibę w Warszawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą
sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Trzcianecka szkoła katolicka dostępna jest dla
wszystkich, którzy pragną w nim realizować swoją
edukację z uwzględnieniem wartości ewangelicznych.
Realizowane są w niej cele i zadania wynikające
z przepisów prawa, w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności nie−
zbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) sprzyja absolwentom w zakresie dokonania
świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) wpływa na rozwój osobowości młodego czło−
wieka, odnosząc się do nauki chrześcijańskiej Ko−
ścioła katolickiego,

4) w kameralnej atmosferze kształtuje środowi−
sko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i
zasad wynikających z przepisów prawa, stosownie
do warunków szkoły i wieku uczniów,

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio
do ich potrzeb.

Klasy liczą maksymalnie 24 uczniów. Począwszy
od oddziału przedszkolnego w szkole jest realizowa−
na nauka języka obcego. Jest nim język angielski.
W klasach VII i przyszłej VIII, a także w wygaszanych
klasach gimnazjalnych zajęcia językowe są rozbudo−
wane: odbywa się nauka zarówno języka angielskie−
go, jak i języka niemieckiego. Uczniowie korzystają
też z bogatej oferty zielonych i białych szkół oraz edu−

kacji kulturalnej w formie comiesięcznych spotkań
z muzyką (szkolne koncerty, tzw. sztukoteka), a tak−
że z wyjazdów do teatrów. Zapraszamy do szkoły inte−
resujące osoby, świadków wiary i przedstawicieli róż−
nych zawodów, dzięki czemu dzieci i młodzież mogą
obcować z ciekawymi i wartościowymi osobami.

Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój osobo−
wości dzieci i młodzieży poprzez kształcenie przydat−
nych umiejętności przy uwzględnieniu nauki chrze−
ścijańskiej Kościoła katolickiego. Pamiętając o dzia−
łaniu misyjnym zaprzyjaźnionych księży saletynów,
w naszej szkole nieustannie szerzymy orędzie Mat−
ki Bożej Saletyńskiej. Uczniowie uczestniczą w szkole
w aktach wiary, uczą się żywej modlitwy i spotykają
się comiesięcznie podczas szkolnych Mszy świętych.
Wraz z nauczycielami organizują oni także pomoc
materialną dla osób potrzebujących.

Wykwalifikowana kadra nauczycielska dokłada
wszelkich starań, aby podopieczni stawali się oso−
bami odpowiedzialnymi, otwartymi na najistotniej−
sze wartości, samodzielnymi, potrafiącymi swobod−
nie poruszać się we współczesnej rzeczywistości.
Pedagodzy Katolickiej Szkoły Podstawowej uwrażli−
wiają uczniów na możliwość integrowania własne−
go życia z duchowością chrześcijańską. Mogą oni
realizować osobistą syntezę między wiarą a kulturą
oraz wiarą i wymiarem codziennego życia.

W naszej szkole dzień rozpoczyna się słówkiem.
Ta wspólna modlitwa wraz z rozważaniem jest od−
mawiana na początku nauki. Wszyscy uczniowie wraz
z nauczycielem przechodzą z rana do osobnej sali,
gdzie powierzane są wszystkie sprawy Panu Bogu
i Matce Bożej. Intencje określają dzieci i pedagodzy.
Modlitwa ubogacana jest refleksją odnoszącą się
do aktualności dnia, Pisma Świętego bądź koniecz−
nych do omówienia problemów wychowawczych.
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Jako nauczyciele szkoły katolickiej jesteśmy świa−
domi, że każdy z nas pełni równoczesne dwie bardzo
ważne funkcje, mające komplementarny charakter.
Przede wszystkim pełnimy rolę wychowawczą, reali−
zowaną podczas zajęć i rozmów z uczniami. Zajmuje−
my się również rzetelnym przekazywaniem treści za−
wartych w podstawie programowej kształcenia ogól−
nego w przypadku poszczególnych przedmiotów, przy−
jętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyso−
kie kwalifikacje zespołu nauczycielskiego to jeszcze
nie wszystko, ponieważ pedagog pracujący na co dzień
w szkole katolickiej jest osobą, którą cechuje odpo−
wiednia postawa moralna i chrześcijańska.

Będąc szkołą katolicką, mamy opiekuna. Jest
nim prefekt szkoły. Jest to instytucja, która ma w
Polsce bogatą tradycję. Specjalnie nam powierzony
ksiądz katecheta − wyznaczony do tego celu misjo−
narz saletyn, sprawuje pieczę nad naszą placówką.
Prefekt szkoły jest przedstawicielem organu prowa−
dzącego szkołę, katechizuje uczniów, odpowiada za
formację duchową nauczycieli i współpracuje z dy−
rektorem szkoły w kwestiach dotyczących działalno−
ści dydaktyczno−wychowawczej.

Poza tym nasza szkoła stanowi miejsce promu−
jące miejscową parafię. Świadczy o tym zaangażo−
wanie uczniów i nauczycieli w liturgię, konkursy te−
matyczne i spotkania (np. z okazji cyklicznego Tygo−
dnia Kultury Chrześcijańskiej, ze społecznością Ra−
dia Maryja, z biskupem np. w ramach wizytacji struk−
tur parafialnych). Godne uwagi jest również zaanga−
żowanie pracowników szkoły w przygotowanie mło−
dzieży trzcianeckiej do bierzmowania. Dodatkowo
uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczą w
Mszach świętych organizowanych w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela z okazji pierwszych piątków
miesiąca, rekolekcji, przedświątecznych dni skupie−
nia bądź świąt kościelnych. Gromadząc się przed
ołtarzem Jezusa Chrystusa i celebrując Eucharystię,
chcemy stawać się coraz bardziej doskonali, prości,
pokorni, radośni, przepełnieni wzajemną miłością.

Warto podkreślić, że wśród naszych uczniów są
laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Pozna−
niu. Radzą sobie oni znakomicie w zakresie np. ję−
zyka polskiego, matematyki czy fizyki. Wysokie wy−
niki uzyskane w trakcie eliminacji dały możliwości
rekrutacyjne tym absolwentom, co wiązało się z
uprzywilejowanym wstępem do dowolnych szkół
ponadgimnazjalnych.

Należy zauważyć, że zarówno uczniowie kończący
szkołę podstawową, jak i wygaszanych klas gimna−
zjalnych otrzymują bardzo wysokie wyniki w ramach
do niedawna realizowanego sprawdzianu po klasie
VI szkoły podstawowej, jak i egzaminu gimnazjalne−
go organizowanego przez Centralną Komisję Egzami−
nacyjną w Warszawie. Nasze rezultaty są wyższe od
średnich punktowych gminy Trzcianka, powiatu czarn−
kowsko−trzcianeckiego, województwa wielkopolskie−
go, okręgu egzaminacyjnego Wielkopolski i kraju.

Nieustannie dbamy o rozwój trzcianeckiej szkoły
katolickiej. Dlatego też wszelkimi sposobami orga−
nizujemy środki, dzięki którym placówka może sta−
wać się doskonalszym miejscem pracy i nauki.

*  *  *
Codziennie towarzyszy nam mrówcza praca. W ener−

gicznym pędzie realizowanym nieustannie na chwałę
Jezusa Chrystusa trwamy i rozwijamy się, angażując
się mocno w lokalne życie parafii i miasta i gminy.
Powstanie naszej szkoły wiąże się z dniem 1 września
2003 r. Przypomnijmy, iż nasza placówka zrodziła się
z inicjatywy ludzi świeckich przy współudziale Parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance prowadzonej przez
Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Widać więc, że impuls twórczy zrodził się oddolnie i był
heroicznym aktem woli. Jak się codziennie przekonu−
jemy, utworzenie i późniejsze funkcjonowanie szkoły
katolickiej jest dziełem Bożym, które wciąż się dosko−
nali i przemienia, dąży ku pomnażaniu talentów powie−
rzonych nam uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowni−
ków administracji szkolnej.

*  *  *
Ufamy, że Pan Bóg będzie nadal prowadził Kato−

licką Szkołę Podstawową w Trzciance drogą wzro−
stu edukacyjnego.

Krzysztof Felsmann Fo
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W dniu 19 września 2017 r. minęła kolejna, już 171
rocznica objawień Matki Bożej Saletyńskiej. W naszej
parafii obchodziliśmy ją uroczystym odpustem z Mszą
św. i procesją z figurą Maryi wokół placu Pocztowego.

Najpierw w kościele odbyło się czuwanie poprowa−
dzone przez Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej. Następ−
nie Mszy św. przewodniczyli ks. Paweł Janaszkiewicz
MS, który obecnie jest proboszczem w Kuźnicy Czarn−
kowskiej, w koncelebrze wraz z ks. Wawrzyńcem Skrabą
MS, naszym proboszczem. Kazanie odpustowe wygłosił
ks. Łukasz Soczek MS. Byli też z nami inni księża z
dekanatu wraz z dziekanem ks. Sławomirem Forcem.
Na zakończenie spotkania zgromadzeni w kościele uda−
li się na procesję wokół placu Pocztowego. To wyjście
na ulice jest bardzo ważne, bo daje świadectwo wiary w

przewodniczyli ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wą−
troba oraz prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Matki
Bożej z La Salette ks. Andrzej Zagórski MS.

Przy okazji wspominania uroczystości odpustowych
chciałbym zauważyć pewną ciekawą rzecz związaną z
samym objawieniem w La Salette, o czym chyba rzadko
się wspomina. Swego czasu śp. ks. Fryderyk Przyby−
cień MS, który na przełomie lat 1987/1988 był mi−
strzem nowicjatu księży saletynów w Dębowcu, opowia−
dał historię orędzia saletyńskiego. Mówiąc o postaci
Pięknej Pani, akcentował, że bardzo charakterystyczne
było to, że róże, którymi przyozdobiona była Matka Boża,
miały trzy kolory: biały, czerwony i niebieski. Trochę się
dziwię, że dawno o tym już nie słyszałem, a na obrazach
czy figurach w ogóle nie widać tych trzech przywoływa−

Odpust Matki Bo¿ej Saletyñskiej

naszej parafii i przypomina o tym, że Matka Boża wybra−
ła sobie nasze miasto i chce nam patronować, ale rów−
nież otacza opieką całą naszą Ojczyznę. Przy figurach
Pięknej Pani oraz pastuszków znajdujących się na placu
przykościelnym z okazji tegorocznego odpustu pojawiła
się figura wiernego kompana Maksymina – psa Lulu,
który był obecny podczas objawienia Maryjnego.

Główne uroczystości odpustowe w Polsce odbyły się
oczywiście w naszym „polskim La Salette”, krajowym
gnieździe polskich saletynów, czyli w Dębowcu koło Ja−
sła. Uroczystości trwały tam cztery dni – od czwartku
14 września do niedzieli 17 września. Pierwszy dzień
był poświęcony szczególnie ludziom chorym i starszym.
Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie prze−
wodniczył diecezjalny egzorcysta ks. Jan Gierlak MS,
nabożeństwu wieczornemu zaś z apelem jasnogórskim
i procesją na kalwarii saletyńskiej – ks. Piotr Stangricki
MS, pełniący rolę głównego kaznodziei uroczystości od−
pustowych. Drugiego dnia koncentrowano się głównie
na młodzieży, zwłaszcza przygotowującej się do sakra−
mentu bierzmowania. Trzeciego
dnia z kolei swoje spotkanie z
Piękną Panią miały dzieci wraz z
rodzicami, a na koniec dnia odbyła
się modlitwa uwielbienia. Główne
uroczystości obchodzone w niedzie−
lę zgromadziły licznych pielgrzymów
ze wszystkich grup społecznych,
świeckich i duchownych, którym

nych barw. Trzeba zaznaczyć, że ich symbolika jest bar−
dzo wymowna. Po pierwsze, objawienie miało miejsce
we Francji, a jej flaga składa się właśnie z tych trzech
tonów kolorystycznych. Piękna Pani przekazała orędzie
w języku francuskim. Francja zaś przez długie wieki była
wierną córą Kościoła. Maryja przyszła więc do ludu fran−
cuskiego, aby prosić o jego nawrócenie. Po drugie, same
róże kojarzą się nam z różańcem świętym, kolory nato−
miast oznaczają poszczególne jego części: radosną,
bolesną i chwalebną. Gdy Matka Boża rozmawiała z
Maksyminem i Melanią, pytała o modlitwę. Zachęcała
do odmawiania przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Mary−
jo. Przecież właśnie z powtarzania tych dwóch modlitw
zbudowany jest różaniec. Z pewnością więc, chociaż nie
wprost, pobudzała do jego odmawiania, a możemy to
czynić, gdy tylko mamy więcej czasu wolnego. Prośbę o
tę modlitwę poza La Salette Matka Boża powtarzała w
kolejnych objawieniach, łącznie z najbardziej znanym prze−
kazem podanym w Fatimie przed 100 laty. Należy się
cieszyć, że coraz więcej osób powraca do rozważań ró−

żańcowych, wierząc, że ich prakty−
kowanie wiąże się z wieloma łaska−
mi, a przeprowadzona w dniu 7 paź−
dziernika wielka ogólnopolska akcja
„Różaniec do Granic” pokazuje, że
w naszej Ojczyźnie modlitwa ta zy−
skuje wielu zwolenników. Oby jak
najwięcej! Na chwałę Bożą!

Piotr Starosta
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„Różaniec do Granic” był wydarzeniem zainicjo−
wanym przez świeckich ludzi z Fundacji „Solo Dios
Basta”. Zaplanowane zostało na dzień 7 październi−
ka 2017 r. – święto Matki Bożej Różańcowej, i zbie−
gło się z zakończeniem obchodów 100 rocznicy ob−
jawień fatimskich. Ideą organizatorów było otocze−
nie Polski modlitwą różańcową, której pierwsze dwie
części odmawiane były za naszą Ojczyznę, a kolejne
dwie części – za cały świat.

Inicjatywę krucjaty różańcowej wsparło szereg
popularnych w Polsce osób. Do najbardziej znanych
należałoby wymienić aktora Cezarego Pazurę, który
zachęcał do udziału w tej ogólnonarodowej modli−
twie, zwracając uwagę na prośby Matki Bożej pod−
czas objawień w Fatimie i Gietrzwałdzie o jej odma−
wianie. Również publicznie poparł to przedsięwzię−
cie mistrz świata w skokach narciarskich Kamil
Stoch. Zachętę do udziału w akcji „Różaniec do Gra−
nic” wyrazili także przedstawiciele Kościoła w spe−
cjalnym komunikacie Sekretariatu Episkopatu Pol−
ski, a także poszczególni biskupi ordynariusze.

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem,
tak silną, że nieraz potrafił zmienić bieg historii,
a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów
dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Spośród naj−
słynniejszych potwierdzeń tego należy wymienić zwy−
cięstwo floty chrześcijańskiej nad wojskami turecki−
mi pod Lepanto w dniu 7 października 1571 r., kie−
dy to pod przywództwem sułtana Selima II pragnęły

„Ró¿aniec do Granic”

one podbić całą Europę i zaprowadzić w niej islam.
Ówczesny papież Pius V, gorący czciciel Matki Bo−
żej, wznosił do Maryi żarliwe modlitwy, prosząc
w różańcu o ratunek. W decydującym momencie
morskiej bitwy nieoczekiwana zmiana wiatru unie−
możliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie
chrześcijańskiej. Pius V, świadom, komu zawdzię−
cza cudowne ocalenie Europy, ogłosił dzień 7 paź−
dziernika świętem Matki Bożej Różańcowej.

Również po napaści wojsk tureckich na ziemie
polskie i po śmierci dowodzącego obroną Jana Ka−
rola Chodkiewicza we wrześniu 1621 r. ogólna gor−
liwa modlitwa różańcowa, głównie mieszkańców
Krakowa, doprowadziła po kilku dniach negocjacji
do zawarcia bardzo korzystnego dla Polski pokoju
polsko−tureckiego, przywracającego granicę między
Polską i Turcją na rzece Dniestr.

Ze współczesnych nam czasów znany jest fakt
innej narodowej różańcowej krucjaty przeprowadzo−
nej w Austrii po II wojnie światowej. Kraj ten, podob−
nie jak Niemcy, podzielony został na cztery strefy
okupacyjne: rosyjską, angielską, francuską i ame−
rykańską. Kilkuletnia kampania różańcowa osiągnę−
ła w 1955 r. liczbę 500 tys. modlących się osób
w intencji odzyskania przez Austrię niepodległości.
W końcu w dniu 13 maja 1955 r. – w rocznicę
objawień Matki Bożej Fatimskiej – zapadła w czasie
pertraktacji między stroną sowiecką a austriacką
decyzja o wycofaniu wojsk okupacyjnych z Austrii.
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Krzysztof Zadarko – w Darłowie, a ks. bp Krzysztof
Włodarczyk – w Ustce.

W wyjeździe zorganizowanym przez parafię św. Jana
Chrzciciela z całej Trzcianki nad morską granicę wyru−
szyły trzy autokary z 115 uczestnikami. 50 osób uda−
ło się do Grzybowa pod przewodnictwem ks. Józefa

W ten sposób stała się ona jedynym powojennym
krajem, który armia sowiecka dobrowolnie opuściła
w wyniku podpisania traktatu międzynarodowego.
Do dzisiaj fakt ten, po ludzku rozumując, jest niewy−
tłumaczalny dla polityków i historyków.

Inicjatywa organizatorów akcji „Różaniec do Gra−
nic” znacznie przekroczyła pierwotną koncepcję prze−
prowadzenia modlitwy różańcowej na wszystkich
granicach Polski. Łączna długość morskich i lądo−
wych granic wynosi 3511 km. Wzdłuż nich w 22
diecezjach wyznaczonych zostało 320 kościołów
stacyjnych, z których po odprawieniu Mszy św. uczest−
nicy udali się do czterech tysięcy „Stref modlitwy”
zlokalizowanych na rubieżach. Granicą kraju są tak−
że lotniska, które obsługują loty międzynarodowe.
Do akcji „Różaniec do Granic” przystąpiły porty lot−
nicze m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocła−
wiu i Rzeszowie. Różaniec był odmawiany w kapli−
cach przez odlatujących z tych lotnisk pasażerów,
a także przez personel lotniczy. Modlono się także
na szczytach górskich, m.in. na Rysach, Giewon−
cie i Babiej Górze, na kutrach rybackich w Zatoce
Puckiej, na kajakach i katamaranach na Mazurach
i na tratwach flisackich na Dunajcu.

Zasięg „Różańca do Granic” wykroczył także poza
obszar Polski. Odmawiany był w tak odległych miej−
scach, jak Akita w Japonii, w Nowej Zelandii czy
w miejscowości Stamsund w norweskim archipela−
gu Lofotów, za kołem podbiegunowym. Modlili się
także polscy żołnierze w bazie wojskowej w Bagram
w Afganistanie, wierni w Kazachstanie, Stanach
Zjednoczonych czy w większości stolic europej−
skich, jak Paryż, Londyn, Dublin i Amsterdam.
Dużym zaskoczeniem były wiadomości od osób
modlących się w takich miejscach, jak Teneryfa
czy nawet Chiny. W ten sposób „Różaniec do Gra−
nic” przekroczył zasięgiem nasz kraj, a fala modli−
twy ogarnęła niemal cały świat.

Na naszą diecezję koszalińsko−kołobrzeską przy−
pada granica morska o długości ponad 100 km. Na
tym odcinku było wytypowanych 18 kościołów stacyj−
nych. Najdalej wysuniętym punktem na zachód był
kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Dźwirzynie, a najdalej wysuniętym na wschód była
parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Wytownie koło
Ustki. Ordynariusz diecezji ks. bp Edward Dajczak
modlił się wspólnie z wiernymi na kołobrzeskim dep−
taku przy pomniku Zaślubin Polski z Morzem, ks. bp
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Kopcińskiego MS, a 65 osób z br. Markiem Pisem
MS pojechała do Podczela. Obydwie miejscowości
znajdują się w pobliżu Kołobrzegu. Przy podawaniu
liczby uczestników mających się udać do konkretne−
go miejsca organizatorzy kierowali się zasadą, że
wybierane będą nadmorskie lokalizacje w naszej die−
cezji z najmniejszą ilością zgłoszonych chętnych w
momencie dokonywania elektronicznej rejestracji. Stąd
pojawiły się opcje wyjazdu do Grzybowa i Podczela.

Program spotkania wszędzie był jednakowy. Za−
czynał się półgodzinną konferencją w kościele, po
której odprawiona była Msza św. Następnie po krót−
kim nabożeństwie eucharystycznym następowała
przerwa na posiłek i przejście do „Stref modlitwy”
znajdujących się w naszej diecezji na plaży nad brze−
giem Morza Bałtyckiego, stanowiącym północną
granicę Polski. Tam o godz. 14.00 rozpoczął się
różaniec. Każdą dziesiątkę wszystkich czterech czę−
ści rozważań prowadziła inna osoba. Modlitwa za
Ojczyznę, Europę i cały świat zakończona została
błogosławieństwem udzielonym uczestnikom w tym
miejscu ogólnonarodowej akcji.

Modlącym się na granicy Polakom towarzyszyły
zebrane w tym samym czasie na modlitwie różańco−
wej setki tysięcy wiernych w swoich parafialnych ko−
ściołach. Również chorzy łączyli się duchowo w do−
mach i szpitalach, odmawiając ją indywidualnie.

Edwin Klessa
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23 lipca 2017 r. Uroczystoœæ œw. Anny, patronki piekarzy:

poœwiêcenie chleba
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4 sierpnia

2017 r.

– 35 piesza

pielgrzymka

na Jasn¹ Górê:

p¹czki,

czyli dar

trzcianeckich

piekarzy dla

p¹tników
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15 paŸdziernika 2017 r. – Dzieñ Edukacji Narodowej w parafii

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –
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19 wrzeœnia

2017 r.

– Figura Matki

Bo¿ej

Saletynskiej

z pieskiem

4 wrzeœnia 2017 r.

– Inauguracja roku

szkolnego 2017/2018

20 wrzeœnia 2017 r. – Saletyni w szkole katolickiej

19 wrzeœnia 2017 r. – Odpust saletyñski
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Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Elżbieta Panert−Mumot, Maciej Pawłowski,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.trzcianka.saletyni.pl lub www.parafia.trzcianka.com.pl
adres e−mail: trzcianka@saletyni.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636;
adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl

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

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – 1−2 listopada · Msze św. wypominkowe – każdy poniedziałek listopada
godz. 18.00 · VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2017 – 20 listopada · Zakończenie
Jubileuszu 100−lecia parafii – pierwsza niedziela Adwentu 3 grudnia · Rekolekcje adwentowe – 8−10 grudnia ·
Katechezy dla młodzieży i dorosłych – początek w niedzielę 29 października o godz. 19.00, następnie wtorki
i czwartki godz. 18.45 w listopadzie i grudniu w oratorium Domu Parafialnego · Roraty – od poniedziałku do soboty
o godz. 6.45 od dnia 28 listopada · Mikołaj z „Wyobraźnią Miłosierdzia” – 6 grudnia · Międzyszkolny Konkurs na
Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – grudzień · Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia

Przebrzmiały wakacje, minęła złota
polska jesień, dni są coraz krótsze i
chłodniejsze. Gdzieś przez mgły,
szarości i opady przebija nadzie−
ja – w oddali  coraz wyraźniej
jawią się nam Święta Boże−
go Narodzenia. Obok sta−
rań duchowych, drugim to−
rem – równoległym, bieg−
ną przygotowania czysto
przyziemne, a wśród nich
te kulinarne. Sprawdzamy li−
stę tradycyjnych dań, planu−
jemy przydział prac i ustalamy,
kto z najbliższych może nam po−
móc w organizacji świąt. Warto włą−
czyć w te działania młode pokolenie, przy−
dzielając zadania, np. upieczenie piernika.

To tradycyjne ciasto ma wiele wariantów – od małych
ciasteczek pieczonych na kilka tygodni przed świętami i
chowanych w metalowych puszkach, aby zmiękły, do ciast,
których wykonanie można śmiało powierzyć osobie, która
zadeklaruje nam odrobinę chęci, trochę więcej czasu i
dwie sprawne ręce. Proponowany piernik można wykonać
na dwa dni przed Bożym Narodzeniem, pamiętając, by
przechować go w lodówce – najlepiej w zamkniętym po−
jemniku na ciasto, aby nie wchłonął innych zapachów.
Można go przełożyć powidłami (oczywiście najlepsze są te
robione własnoręcznie i najkorzystniej bez cukru) lub zro−
bić krem (przepis w załączeniu). Jest też możliwość zro−
bienia wersji „max”, czyli na powidła położyć krem, wierzch
piernika polać czekoladą, a na niej ułożyć kawałki orze−
chów włoskich. W moim domu przyjęła się właśnie taka
wersja piernika i taką gorąco polecam.

Piernik œwi¹teczny
Przepis na piernik:· 3,5 szklanki mąki tortowej,· 1 szklanka cukru,· 1 szklanka oleju,· 4 jajka,· 4 łyżki miodu,· 4 łyżki dżemu śliwko−

wego (ja daję powidła),· 1 łyżeczka proszku do
pieczenia,· 2 łyżeczki sody oczysz−
czonej,· 4 łyżki kakao,· trochę cynamonu lub 2

paczki przyprawy do pierników,· 1/4 litra mleka,· rodzynki, orzechy.

Wszystko wymieszać mikserem, mleko
dodać na końcu. Ciasto powinno mieć gęstość śmietany.
Piec przez 40 minut w temperaturze 180oC na termoobiegu.

Krem do piernika:
Ubić na parze 2 jajka z 15 dkg cukru. Rozetrzeć 1 kostkę
masła roślinnego (ja robię to na margarynie tortowej z Biedron−
ki). Do masła dodawać ubite i trochę przestygnięte jajka. Na
końcu dodać sparzone, potem wystudzone kakao (1 łyżka).

Polewa na wierzch ciasta:· 3/4 szklanki cukru· 1 cm masła ukrojonego z kostki masła,· 3 łyżki wody,· 2 łyżki kakao (przesiać przez sitko do rondelka, aby nie
było grudek).
Wszystko doprowadzić do wrzenia, często mieszając. Gdy
polewa przestygnie i zacznie gęstnieć, należy ją równomiernie
rozprowadzić po wierzchu ciasta.                Smacznego!

Dorota Pa³asz


