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Ca³e moje ¿ycie jest doœwiadczaniem Boga
S. Marta Jagielska CSFFM od
września br. pracuje jako kate−
chetka w Szkole Podstawowej
nr 3 oraz w gminnych przedszko−
lach nr 1 i nr 4 w Trzciance. Po−
wołanie w Zgromadzeniu Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi re−
alizuje od 2007 r.

Z s. Mart¹ o jej drodze

do Boga i trwaniu

przy Jezusie

rozmawia Jadwiga Witkowska.

Jak rodziło się u Siostry powołanie?
Nie było jednej przyczyny, która skłoniła mnie

do podjęcia decyzji wstąpienia do zakonu. Pan Bóg
zawsze działa w czasie. Sytuacje, miejsca, spoty−
kane osoby – nic nie dzieje się przypadkiem. Pan
Bóg ma dla nas najlepszy plan. Tylko człowiek
w swojej przewrotności chce być samowystarczal−
ny. Ale Bóg jest cierpliwy i czeka. W moim życiu
Pan Bóg pokazywał i pokazuje, czego ode mnie
chce, a ja próbuję ten Jego plan realizować.

Czy były jakieś osoby, które odegrały szczególną
rolę w kształtowaniu Siostry powołania?

W kształtowaniu powołania rolę odgrywa każdy
napotkany człowiek. Jeden pociągnie ku Bogu, inny
da do myślenia, jeszcze inny swoją postawą do−
prowadzi do zwątpienia. Każdy z tych ludzi jest po−
trzebny. Ja spotkałam takich, którzy pokazywali
wprost na Boga. Patrząc na nich, mogłam powie−
dzieć: „Coś w tym wszystkim musi być”, ale byli
też i tacy, którzy ode mnie oczekiwali, że ja im Go
pokażę. I często tak właśnie jest, że samemu da−
jąc świadectwo, przekonujemy się i upewniamy,
kim Bóg jest dla mnie.

Dlaczego wybrała Siostra Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi?

Dla mnie to jedna wielka tajemnica, tak jak jest
nią moje powołanie. Pan Bóg mnie tu przyprowa−
dził i wiem, że to wszystko jest najdoskonalszym
i najlepszym planem na moje życie. Ufam Mu, więc
idę za tym, co dla mnie przygotował.

Jak Pan Bóg działa w codziennym życiu Siostry?
Całe moje życie jest doświadczaniem Boga.

Czasem tylko mam na oczach ciemne okulary

i zupełnie tego nie widzę. Najpięk−
niej i najmocniej doświadczam
mocy kapłańskiego błogosławień−
stwa. Miałam taki czas, gdy
w moim sercu było zupełnie
ciemno. Poprosiłam wtedy ka−
płana, aby mi pobłogosławił.
I w jednym momencie wszystko
ustało – w sercu zagościł pokój,
a cała reszta zaczęła się zwyczaj−
nie układać. Ktoś powie: przy−
padek. A ja mówię: nie sądzę.

My bardzo często nie zwracamy na to uwagi. Je−
steśmy na Mszy św., która kończy się błogosła−
wieństwem, i jest dla nas oczywiste, że za chwi−
lę ono nastąpi. Ale czy ja przyjmuję je z wiarą?
Czy może machinalnie się przeżegnam i wycho−
dzę jak gdyby nigdy nic? Osobiście bardzo czę−
sto proszę kapłanów o błogosławieństwo i wie−
rzę, że dzięki niemu moje serce stało się bar−
dziej otwarte na Jezusa i na to, co przynosi życie.

Dziś często mówi się o kryzysie powołań. Co
Siostra powiedziałaby dziewczynom, które zasta−
nawiają się nad swoją drogę życiową?

Nie ma kryzysu powołań. Brakuje tylko odwagi
do podjęcia decyzji wstąpienia do zakonu. Ja po−
wiedziałabym: kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa.
Jeśli dla Ciebie najprostszą drogą do świętości jest
życie jako osoba konsekrowana, nie komplikuj jej
sobie i nie zbaczaj z niej, bo będzie dużo trudniej.
Jeśli szukasz odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie,
które nurtuje twoje serce – mówię: odwagi, Jezus
tylko czeka, aż przestaniesz być samowystarczalny
i w końcu Jego zapytasz o zdanie.

Bardzo dziękuję. Życzę Siostrze błogosławień−
stwa Bożego i opieki Matki Bożej Saletyńskiej
w pracy katechetycznej w Trzciance.
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Ks. Jan Materna MS świę−
cenia kapłańskie przyjął w dniu
18 maja 1991 r. Miał możli−
wość posługiwać w różnych
miejscach, w których są sale−
tyni, m.in. w Dębowcu – pol−
skim La Salette, gdzie znajdu−

je się nie tylko sanktuarium, ale również parafia
z naszymi księżmi. Później został relokowany do
pracy w Łętowem, wiejskiej parafii blisko słowac−
kiej granicy. Z kolei w latach 1997−1999 był na
parafii w Mrągowie, gdzie funkcję proboszcza peł−
nił w tamtym czasie ks. Józef Piela MS.

Do Trzcianki przełożeni skierowali ks. Jana Ma−
ternę MS po raz pierwszy w roku 2003. Wtedy do
jego zadań należało posługiwanie w ramach kate−
chezy, a spośród różnych wspólnot działających
w Trzciance ówczesny ks. proboszcz Zbigniew Wal
MS przydzielił mu powstające wówczas Apostol−
stwo Rodziny Saletyńskiej. Współpraca z tą szcze−
gólną dla saletynów grupą parafialną, a zwłaszcza
współdziałanie z p. Janiną Lebiotkowską, która od
początku jej przewodzi, dawała ks. Janowi Mater−
nie MS jako duszpasterzowi dużą satysfakcję. Był
opiekunem tej wspólnoty do roku 2006, kiedy to
przełożeni skierowali go do dalszej pracy w Kuźnicy
Czarnkowskiej, gdzie został proboszczem.

Życie w mniejszym gronie saletyńskim i w małej
miejscowości trochę różni się od pracy w mieście, ja−
kim jest Trzcianka. Jednak cały czas w posłudze dusz−
pasterskiej utrzymuje się też kontakt ze współbraćmi
z innych placówek, a z mieszkańcami, którzy są chętni
do aktywnego uczestnictwa w Kościele, z przyjemno−
ścią podejmuje się różne dzieła. Poza tym doświadcze−
nie pracy w Dębowcu czy Łętowem przygotowało już
wcześniej ks. Jana Maternę MS do pracy w wiejskich
placówkach. W Kuźnicy Czarnkowskiej udało się zre−
alizować wiele wspaniałych przedsięwzięć, jak choćby
odnowienie wyjątkowego w skali kraju obelisku ku
czci św. Jana Pawła II, wykonanie ogrodzenia cmenta−
rza czy też przygotowanie uroczystości jubileuszu 60−
lecia przybycia saletynów do tej miejscowości. Księdza
cieszyło to, że może liczyć na współpracę z tamtejszy−
mi parafianami i władzami świeckimi.

Kolejnym doświadczeniem dla ks. Jana Materny
MS była posługa w Olsztynie, kiedy to od 2013 r.
działał jako katecheta i opiekun Katolickiej Odno−

Ks. Jan Materna MS we wspólnocie saletyñskiej w Trzciance
wy w Duchu Świętym. Poznawanie specyfiki róż−
nych grup i wspólnot pracujących w rozmaitych
parafiach jest koniecznością, aby w jak najlepszy
sposób służyć swoim kapłaństwem powierzonym
sobie członkom Kościoła. Pan Bóg wolą przełożo−
nych stawia każdego księdza w różnych miejscach,
gdzie zawsze są ludzie potrzebujący Jego łaski.

W zeszłym roku ks. Jan Materna MS przeżywał
rocznicę 25 lat życia kapłańskiego. Jest zwycza−
jem, że z okazji jubileuszów kapłaństwa saletyni
mają okazję do tego, aby w związku z tym spędzić
na La Salette rekolekcje kapłańskie. Spokój i ci−
sza, jakie panują w tym miejscu objawienia się
Matki Bożej, potęga otaczającej natury tak pięknie
stworzonej przez Pana Boga, z pewnością są naj−
lepsze do tego, aby przeżyć czas rekolekcyjny przy
Maryi, by Jej – w tym szczególnym dla saletynów
miejscu – powierzyć swoje życie, troski, zmartwie−
nia i podziękować za wszelkie radości.

Od przybycia ks. Jana Materny MS do Trzcianki
minęło już kilka miesięcy. Jest on z nami od sierp−
nia tego roku. Jest pewien, że w ramach swojej
posługi ponownie tu będzie tworzył dzieła, które
dadzą mu i parafianom radość z pełnionych zadań
duszpasterskich.

Piotr Starosta
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Nasz syn zakonnikiem
Ka¿dy w swoim ¿yciu staje przed

koniecznoœci¹ wyboru drogi, któr¹ chce

pod¹¿aæ.
Jesteśmy małżeństwem oraz rodzicami sześcior−

ga dzieci. Dwoje najstarszych dokonało już swoich
życiowych wyborów. Wstąpili w związki małżeńskie,
mają już swoje dzieci, domy, żyją własnym życiem.

O tym, że nasz syn Wojciech chce iść do Zgro−
madzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette do−
wiedzieliśmy się w połowie sierpnia 2013 r. W maju
tego roku zdał maturę. Dostał się na informatykę
na Politechnice Poznańskiej. Wszystko było już
poukładane.

Wiadomość o tej decyzji przyjęliśmy ze spoko−
jem, radością i wzruszeniem. Jesteśmy we wspól−
nocie Domowego Kościoła i często modliliśmy się
o powołania, więc było to coś normalnego, że ktoś
może chcieć poświęcić życie Bogu. Przeczuwaliśmy
też, że w sercu Wojtka mógł odzywać się głos Pana:
„PÓJDŹ ZA MNĄ!” Był ministrantem, jeździł na mło−
dzieżowe oazy. Od najmłodszych lat miał bardzo
dobre serce. Gdy dostawał jakieś kieszonkowe,
to ze słodyczy zakupionych w pobliskim sklepiku
cieszyła się większość dzieciaków z naszej uliczki.
Będąc ministrantem, mimo niepogody i różnych
przeciwności, starał się sumiennie uczestniczyć we
wszystkich zbiórkach i obowiązkach związanych
z tą funkcją. Był zawsze uśmiechnięty i radosny.

Im bliżej wyjazdu do postulatu w Dominikowi−
cach, tym zaczęły pojawiać różne pytania, wątpli−

wości. Czy da radę? Co z celibatem? Jak sobie
poradzi? Tyle złych rzeczy mówi się o Kościele,
o księżach. Jak nasz syn da sobie radę z tym wszyst−
kim? To nowa droga, której nie znamy. Pozostaje
zaufać, że powołuje go sam Pan Jezus.

 Widzimy, jak rozdaje swoje rzeczy rodzeństwu,
pakuje tylko to, co niezbędne, i rusza w nieznaną
drogę, na którą wezwał go Bóg.

Minął rok postulatu – czas, kiedy to można le−
piej było poznać siebie, swoje motywacje, utwier−
dzić się w decyzji. Potem nastąpił nowicjat w Dę−
bowcu – trudny rok próby: z dala od światowych
przyjemności, bez własnej komórki, własnego kom−
putera. Cały rok poza domem – ze względu na od−
ległość widzimy się tylko raz, po Bożym Narodze−
niu. Przebywa w kilkuosobowej grupie kandydatów
na zakonników, skazani są na siebie, na swoje
słabości i wady – uczą się akceptacji, wzajemne−
go szacunku i braterskiej miłości – bo miłość to
nie tylko uczucie – ale decyzja, żeby trwać przy kimś
pomimo wszystko. Ta nauka wzajemnej akcepta−
cji będzie pewnie trwać do końca życia. Podczas
tego okresu poznaje też regułę i historię Zgroma−
dzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

Wojtek kończy nowicjat złożeniem pierwszych
ślubów zakonnych – czego znakiem jest przywdzia−
nie szat zakonnych (obłóczyny). Składa się je na
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okres jednego roku. Rozpoczyna też studia w Kra−
kowie i przenosi się do seminarium. W formowa−
niu i dalszym rozeznawaniu powołania pomagają
mu ksiądz rektor, prefekt oraz ojciec duchowny.

Przez kolejne lata, we wrześniu, alumni ponawiają
śluby czasowe na kolejny rok. Jedni utwierdzają się
w swoim powołaniu, a inni rozeznają inną drogę,
czego wyrazem jest niepodjęcie kolejnych ślubów
i odejście z seminarium i drogi zakonnej.

W czasie krótkich, okazjonalnych pobytów
w domu widzimy zmianę w zachowaniu naszego
syna. Rozmowy przestają być banalne. Zaczynamy
rozmawiać o rzeczach ważnych dotyczących życio−
wych wyborów, problemów społecznych, polityki.
Zmienia się też jego podejście do życia, do obo−
wiązków domowych. Widzi potrzeby rodziny, dostrze−
ga prace domowe i z własnej woli je podejmuje.
Nie trzeba nic mówić, o nic prosić. Widzimy, że
bardzo poważnie zaczyna podchodzić do życia, do
decyzji i konsekwencji ich podejmowania.

Po czteroletnim pobycie w zakonie po ślubach
czasowych przychodzi czas na śluby wieczyste
– złożone na całe życie. Zostaje się zakonnikiem
wspólnoty saletynów. Dalsze studia pozwalają zo−
stać diakonem, a następnie prezbiterem (księ−
dzem).  Później pozostaje praca na placówce lub
parafii, gdzie nowo wyświęcony kapłan podejmuje
służbę.

Tak przebiega droga formacji zakonnej. Zlicza−
jąc wszystko razem, mamy minimum 8 lat.

W dniu 7 września 2018 r. w Dębowcu nasz
syn Wojciech złożył śluby wieczyste.

 Ślubowanie odbyło się w trakcie uroczystej Mszy
św. o godz. 10.00. Trzej saletyni: Karol Pietrusik
MS, Tomasz Skrzęta MS i Wojciech Wicher MS na
ręce księdza prowincjała ks. Grzegorza Zembronia
MS złożyło śluby ubóstwa, czystości i posłuszeń−
stwa po raz ostatni – oddając się tym samym na
wyłączną służbę Bogu i Kościołowi. Eucharystię
koncelebrowało około 30 kapłanów. Robiło to nie−
samowite wrażenie i nadawało tej uroczystości
podniosły charakter. Piękna oprawa muzyczna kle−
ryków również podkreślała wyjątkowość wydarze−
nia. Podczas Litanii do wszystkich świętych, która
bezpośrednio poprzedza moment złożenia uroczy−
stej przysięgi, podejmujący śluby zakonne leżą krzy−
żem przed ołtarzem. Oprócz tego, że była to dla
nas bardzo wzruszająca chwila, mieliśmy tez prze−

świadczenie,
że Niebo łączy
się z Ziemią.
Wszyscy święci
modlą się wraz
z nami o po−
trzebne łaski
do życia zakon−
nego, ale też
całe Niebo ra−
duje się z ofia−
ry życia tych mło−
dych ludzi, któ−
rzy zostawili
wszystko, aby pójść za Jezusem.

Wspominaliśmy, jak Wojtek był małym chłopcem
i bardzo lubił bawić się w rycerzy, miał zbroję, miecz,
hełm i pelerynę. Teraz spełnił swoje dziecięce ma−
rzenie – został rycerzem Maryi z La Salette.

Do domu wracaliśmy spokojni o los syna. Byli−
śmy przekonani, że świadomie dokonał wyboru,
dojrzale i że jest szczęśliwy.

Zapewne, w sercu Wojtka kryją się obawy
i niepewności. Mimo to podjął ryzyko dla Jezu−
sa, licząc na pomoc Bożą, opiekę Maryi i modli−
twy dobrych ludzi.

W tej trudnej i odważnej decyzji my jako rodzice
będziemy go zawsze wspierać naszą modlitwą.

Prosimy też Was, drodzy Czytelnicy „Światła
z La Salette”, o stałą modlitwę za kleryków oraz
wszystkich kapłanów i osoby duchowne.

Beata i Jaros³aw Wichrowie
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Warto podkreślić, że w tym roku było to rzeczywi−
ście międzynarodowe spotkanie. Do Dębowca przy−
jechała liczna grupa z Czech i Francji. Mieliśmy ogrom−
ne szczęście, ponieważ nasze miejsce noclegowe
sąsiadowało z francuską grupą, a sama ta mło−
dzież biegle posługiwała się naszym polskim języ−
kiem. Było to wspaniałe przeżycie móc z nimi poroz−
mawiać, powymieniać się doświadczeniami i… po−
słuchać pieśni uwielbienia w ich ojczystej mowie.

Uważam, że podjęłam dobrą decyzję, jadąc do
Dębowca. Mimo ogromnej ilości nieznanych osób,
każdy mógł poczuć się jak w domu. Ludzie byli
uprzejmi, pomagali sobie nawzajem i – co najważ−
niejsze – modlili się razem i wspólnie przeżywali
ten czas, próbując wynieść stamtąd jak najwięcej
dla rozwoju duchowego.

„Wrócicie do starego świata, starego życia,
domu, obowiązków. Ale Wy wrócicie odmienieni.”
„Jeśli nie weźmiesz Biblii, nic się nie stanie. Jeśli
nie pomodlisz się rano i wieczorem, nic się nie
stanie. Jeśli nie przyjdziesz na Mszę w niedziele,
nic się nie stanie. Właśnie. Nic się nie stanie. Ale
co może się stać, gdy to zrobisz, jest to niewyobra−
żalne. Należy działać, aby coś wydarzyło się w na−
szym życiu i aby Bóg mógł wejść do naszego życia.”

„Przyjdź, Duchu Święty, z jasnego nieba. Twej siły
dziś nam tak bardzo trzeba. Przyjdź, Duchu Święty,
daj łaski męstwa. I swoje dzieci wiedź do zwycięstwa!”

Weronika Kajkowska
– uczestnik Międzynarodowego Saletyńskiego

Spotkania Młodzieży w Dębowcu

silni w mi³oœcisilni w mi³oœciBezsilni w mi³oœci
czyli XXXI Miêdzynarodowe Saletyñskie

Spotkanie M³odych w Dêbowcu

Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych
(MSSM) w Dębowcu jest pięciodniowym czasem
refleksji, modlitwy, muzyki, radości i zabawy wśród
młodzieży przybyłej z całego świata. W tym roku w
naszej parafii został zorganizowany wyjazd na to
wydarzenie przez ks. Kamila Pękalskiego MS.

W dniu 9 lipca 2018 r. odbyło się oficjalne roz−
poczęcie spotkania, które zostało zapoczątkowa−
ne koncertem zespołu Nazaret. Stałymi elementa−
mi podczas MSSM były poranna modlitwa – jutrz−
nia, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia
oraz apel maryjny. Oczywiście każdy dzień wyróż−
niał się czymś innym.

W dniu 10 lipca mieliśmy okazję wysłuchać kon−
ferencji jednego z raperów. Był to Dobromir „Mak”
Makowski, którego świadectwo poruszyło niejed−
no serce. Wtedy odbył się również cudowny wie−
czór uwielbienia Boga, którego nie da się zapo−
mnieć. W środę 11 lipca miała miejsce kolejna
konferencja, tym razem z udziałem polskiego mu−
zyka, wokalisty i autora tekstów T.Love – Muńka
Staszczyka. W porze popołudniowej młodzież mia−
ła okazję potańczyć dębowiecką zumbę, macare−
nę, belgijkę i wiele innych znanych tańców. Wie−
czorem zaś uczestniczyliśmy w koncercie zespołu
rockowego Porozumienie.

Czwartego dnia saletyńskiego spotkania wzięli−
śmy udział w konferencji Tomasza Budzińskiego,
wokalisty formacji muzycznej Armia i poety, ks. bpa
Rafała Markowskiego, brata znanego rockmena –
Grzegorza Markowskiego, oraz w koncercie zespołu
Maleo Reggae Rockers, który cieszył się ogromną
ilością fanów. Rankiem w dniu 13 lipca miała miej−
sce Eucharystia kończąca saletyńskie spotkanie
oraz tańce uwielbienia, prowadzone przez grupę
artystyczną działającą na MSSM.
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W dniu 1 sierpnia 2018 r. mała grupa chłopa−
ków z ks. Kamilem Pękalskim MS wyruszyła bu−
sem do La Salette. Podroż rozpoczęliśmy po po−
rannej Mszy św., po której zapakowaliśmy pojazd
naszymi bagażami, zjedliśmy szybkie śniadanie
i wyruszyliśmy z Trzcianki.

Jeszcze tego samego dnia po sześciu godzinach
drogi dotarliśmy do parafii misjonarzy saletynów
w Czechach – miejscowości Mielnik. Tam też mie−
liśmy pierwszy nocleg, a korzystając z okazji, wie−
czorem odwiedziliśmy piękną i urokliwą Pragę.
Następnego dnia podążyliśmy w stronę Szwajca−
rii, gdzie znajdował się kolejny nasz nocleg w dro−
dze do La Salette. Każdy dzień przybliżał nas do
naszej Mamy, która powiedziała w dniu 19 wrze−
śnia 1846 r. Maksymilianowi i Melanii następują−
ce słowa: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się”.
Słowa te dawniej wypowiedziane przez Maryję przy−
bliżały nas właśnie do Niej.

Kiedy dotarliśmy do La Salette, byliśmy zdumieni
miejscem, które wybrała Piękna Pani, aby przeka−
zać swoje orędzie całemu światu. Góry i rozpoście−
rające się tam widoki wzbudzały w nas pragnienie
raju. Dzięki życzliwości ks. Piotra Szwedy MS pozna−
liśmy historię dwójki dzieci, którym Matka Boża po−
wierzyła apel, oraz historię miejscowości, gdzie mię−
dzy innymi widzieliśmy, jak mieszkali Maksymilian
i Melania. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w pobliskim
kościele. Schodziliśmy do niego około 2−godzinnym
szlakiem. Podczas wieczornej procesji niektórych
chłopaków spotkał wielki zaszczyt niesienia figury
samej Maryi. Był to niewątpliwie czas łaski i umoc−
nienia w wierze, walki z własnymi słabościami, przy−
zwyczajeniami i egoizmem. Podczas pobytu w tym
niezwykłym miejscu Maryja kształtowała w nas ze
swoją delikatnością i czułością nowe serca, które
będą podobać się Bogu.

„Zbli¿cie siê, moje dzieci” – byliœmy w La Salette
Po 3−dniowym pobycie w górach z żalem i tru−

dem było zejść na dół, bo przecież nie ma to jak u
Mamy, ale tak jak w dniu 19 września 1846 r.
dzieci usłyszały na koniec słowa: „ Idźcie, ogłoście
to całemu ludowi…”, tak i my poczuliśmy w sercu,
że o to samo prosi i nas nasza Mama.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejscowość
Ars−sur−Formans, gdzie zobaczyliśmy jak żył św. Jan
Maria Vianney i jaki miał plan dnia. Przed wyjazdem
pomodliliśmy się przed jego grobowcem w koście−
le, w którym posługiwał. Późnym popołudniem do−
tarliśmy do Taizé, niezwykłego miejsca, gdzie spę−
dziliśmy trzy dni, śpiąc w namiotach i modląc się
z ludźmi z całego świata z różnych odłamów chrześci−
jaństwa. Jest to na pewno wyjątkowe miejsce. Wy−
pełniają się w nim słowa modlitwy Jezusa (J 17, 21):
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” Byliśmy pod
wielkim wrażeniem, że bracia z tej międzynarodo−
wej wspólnoty ekumenicznej bez żadnego marke−
tingu i reklamy zrzeszają takie tłumy przy sobie. Był
to czas spotkania z Bogiem podczas nabożeństw,
pracy, odpoczynku i rozmów z drugim człowiekiem.

Gdy w pobliżu Trzcianki zatrzymaliśmy się na sta−
cji paliw, aby zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdję−
cie, Bóg po raz kolejny zaskoczył nas swoją wielką
Miłością do nas, bo kiedy to wyszliśmy na zewnątrz,
na niebie rozbłysły fajerwerki. Odebraliśmy to jako
oznakę opieki naszego Ojca. Do domów wróciliśmy
w nocy z 10 na 11 sierpnia, będąc szczęśliwi, bo−
gatsi w łaskę doświadczenia i nowych znajomych,
nie tylko z Polski, a także posłani przez Maryję
i umocnieni Jej wiarą oraz modlitwą do tego, aby
przesłanie z La Salette o wielkiej miłości Ojca prze−
kazać w naszych środowiskach najbliższym. W na−
szym zaś życiu stało się ono rzeczywistością.

Maciej Lewkowicz
– uczestnik pielgrzymki
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Chociaż od narodzin pierwszej wspólnoty neo−
katechumenalnej w Trzciance w parafii św.
Jana Chrzciciela minęło już prawie 20 lat,

wciąż niewiele wiemy, jaki jest jej cel, jak ona funk−
cjonuje i dokąd zmierza. Warto, żeby każdy z nas
zadał sobie kilka pytań: Kim – konkretnie dla mnie
– jest Jezus Chrystus? Czy może On zmienić moje
życie? Jaki sens ma dzisiaj moje bycie? Dokąd
zmierzam? Te i podobne pytania pojawiają się naj−
częściej wtedy, gdy przychodzą głębokie kryzysy
życiowe – odnoszące się do wiary, sensu życia,
brak pracy, choroby w rodzinie, śmierci kogoś bli−
skiego, rozpadu małżeństwa. Tracimy wtedy na−
dzieję i stajemy się po ludzku bezsilni.

Czy ty, drogi Bracie i droga Siostro, w tych trud−
nościach doświadczasz obecności Boga prawdzi−
wego, żywego, który kocha zawsze, przez swojego
Ducha jest obecny w naszych sercach? Kocha nas
takimi, jacy jesteśmy, bez stawiania warunków.
Czy może ta znajomość Boga opiera się tylko na
teorii, a w praktyce te doświadczenia Cię zabijają,
czujesz się przegrany, niekochany, nieszczęśliwy,
Twoje życie jest bankructwem? Czy widzisz Jego
miłość zawsze, w każdej sytuacji? Czy masz w ser−
cu Jego radość i pokój?

Wspólnota neokatechumenalna jest w parafii
grupą ludzi świeckich, którzy razem z kapłanem chcą
dojść do takiego właśnie doświadczenia Boga, do
wiary dojrzałej. Rodzi się ona ze słuchania. Chrześci−
janin to człowiek, który spotyka Pana w wydarze−
niach swojego życia i dzięki Jego obietnicy wyrusza
w drogę jak Abraham, opierając się na Jego Słowie.

Powszechnie uważa się, że chrześcijaństwo sta−
nowi jeden wielki wysiłek, prawo, które trzeba wy−
pełnić, mocować się, aby być dobrym i akceptowa−
nym przez innych. Tymczasem chrześcijaństwo to
życie zgodne z Ewangelią – w całym jej radykali−
zmie i poczuciu skandalu, który stanowi ona dla
świata. Chrześcijanin to taki człowiek, w życiu któ−
rego nastąpiło najważniejsze wydarzenie – nawró−
cenie. Jest to proces polegający na rozpoczęciu
zupełnie nowej egzystencji. Opiera się ona na świa−
dectwie dawanym nam przez Ducha Świętego, po−

legającym na tym, że w każdej sytuacji, jaka nas
spotka w życiu, Bóg będzie dla nas kochającym
Ojcem. Ta wiara dojrzewająca w człowieku pozwa−
la mu stawiać Go na pierwszym miejscu w życiu
i pełnić Jego wolę. Daje ona siły do miłości praw−
dziwie chrześcijańskiej – ogarniającej wszystkich
bez wyjątku, nie tylko tych, którzy są dla nas do−
brzy, mili i serdeczni, ale przede wszystkim tych,
którzy jawią się naszymi nieprzyjaciółmi, którzy nas
nie akceptują i wytykają palcami. W Ewangelii we−
dług św. Mateusza Jezus mówi: „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół.” „Dobrze czyńcie tym, którzy was nie−
nawidzą”. Sami nie jesteśmy zdolni do takiej Miło−
ści, bo to Bóg jest sprawcą wszystkiego i we wszyst−
kim, z Niego pochodzi owa przeogromna moc.

Tak więc chrześcijaństwo przestaje być wysił−
kiem woli, a staje się darmową łaską – życiem

Co to jest neokatechumenat?
Jaka jest jego rola w Kościele?

Ikona Dziewicy Maryi Virgen del Camino Kiko Argüello
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Boga w człowieku! I to właśnie jest cel, do którego
prowadzi Droga Neokatechumenalna.

Wspólnoty ludzi idący tą „Drogą” noszą nazwę
neokatechumenalnych, ponieważ nawiązują do
doświadczeń katechumenatu. Był on w pierwotnym
Kościele drogą prowadzącą ludzi jeszcze nieochrz−
czonych do wspólnoty wiernych. My zostaliśmy
ochrzczeni jako niemowlęta, musimy również dojść
do wiary dojrzałej. Tę konieczność potwierdzają sło−
wa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane na jed−
nym ze spotkań ze wspólnotami neokatechume−
nalnymi: „Wielu myśli, że wiedzą wszystko – Ko−
ściół, Chrystus, Ewangelia, Bóg… wszystko już
wiadomo, nie ma nic do odkrycia, uczono nas tego
w szkole. Potem szkoła się skończyła, o wszyst−
kim zapomniano, ale dalej się myśli, że wszystko
jest wiadome! Tymczasem wszystko należy dopie−
ro odkryć! Odkryć na nowo! Jedynie wiara, która
umie odkrywać sama siebie, swoją treść, swoją
fundamentalną postawę, jest wiarą dynamiczną.”.

Neokatechumenat opiera się na tzw. trójnogu,
w którym główne znaczenia mają: liturgia, Słowo
Boże i wspólnota. Centralne miejsce w naszych
grupach zajmuje Eucharystia, która jest uobecnie−
niem wydarzeń Śmierci i Zmartwychwstania Jezu−
sa Chrystusa.

Bóg z takich ludzi jak my – słabych, kruchych,
grzesznych, buduje wspólnotę. Czyni ją na wzór
Świętej Rodziny z Nazaretu. Stanowimy społecz−
ność ludzi tak bardzo różnych pod każdym wzglę−
dem: pochodzenia, wieku, płci, zasobności finan−
sowej i zawodowej. Bóg ma moc uczynić z nas
wspólnotę żyjącą w miłości i jedności, gdzie drugi
jest Chrystusem, to znaczy kocha w wymiarze krzy−
ża. Jeśli będą w nas takie
postawy, to znaczy, że Jezus
Zmartwychwstały, żywy
i prawdziwy, działa pośród
nas. On daje małżeństwom
odwagę przyjmowania kolej−
nych dzieci – także chorych,
leczy relacje rodzinne i mał−
żeńskie, łączy na nowo skłó−
conych i rozwiedzionych
małżonków, dając siły do
szczerego pojednania. Chry−
stus pozwala nam doświad−
czyć, że to nie pieniądze, lecz
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On sam jest oparciem w naszym życiu, że w Koście−
le – wspólnocie, nie ma osób przegranych i samot−
nych. Aby być w Drodze Neokatechumenalnej, po−
trzebne jest pewne przygotowanie, które realizuje
się poprzez wysłuchanie katechez zwiastowania gło−
szonych w naszej parafii najczęściej od października
do grudnia.

Bóg Cię zaprasza! Przyjdź, jeśli słyszysz jego
wołanie, a przekonasz się, że Twoja wiara stanie
się dojrzała, Twoje życie nabierze sensu, odkryjesz
bogactwo Kościoła, w którym jest miejsce dla
grzesznika szukającego nawrócenia. Tutaj doświad−
czysz słodyczy darmowej Miłości Boga do Ciebie
takiego, jakim jesteś.

Bo¿ena Wargin
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Z p. El¿biet¹ Nowak

rozmawia

Izabela Grzeszczuk.

Nasi
seniorzy Sk¹d na to wszystko wziê³am si³y?

To tajemnica Pana Boga

Dzieciñstwo to przede wszystkim

wspomnienie domu pachn¹cego

ciep³em i chlebem. Ale to te¿ praca

przekraczaj¹ca nieraz si³y dziecka.

10 Światło z La Salette

Zdjêcie œlubne z 1961 r.

Być może nie każdy, a zwłaszcza
młodsze pokolenie, pamięta, że
Trzcianka wraz z przyległymi wsia−
mi w okresie międzywojennym włą−
czona była w granice Rzeszy. Ob−
szar ten zamieszkiwany przez kil−
ka narodowości zdominowany był
głównie przez ludność niemiecką.
Realia życia w tamtych czasach
doskonale pamięta moja kolejna
rozmówczyni – p. Elżbieta Nowak,
95−letnia seniorka z Teresina.

Pani Elżbieto, czuje się
Pani Polką czy Niemką?

Oczywiście, że czuję się
Polką. Urodziłam się 1 wrześ−
nia 1923 r. w Teresinie,
choć wtedy to była wieś nie−
miecka.

Pamięta Pani rodzi−
ców?

Tak. Mama – Agniesz−
ka, Niemka, pochodziła
z Róży Wielkiej. Tata zaś –
Antoni, z zawodu stolarz,

mieszkał w Teresinie. To tu po ślubie osiedlili
się moi rodzice. Doczekali się czwórki potom−
stwa. Ja byłam najmłodsza.

Jak wspomina Pani lata dzieciństwa?
Dzieciństwo to przede wszystkim wspomnienie

domu pachnącego ciepłem i chlebem. Ale to też
praca przekraczająca nieraz siły dziecka. Od najmłod−
szych lat nauczona byłam ciężkiej pracy przy koniach,
krowach czy na polu, lecz to mnie nie przerażało.
To, że trzeba było pomagać rodzicom, było rzeczą
tak oczywistą, że o tym nikt nie mówił. Gdy miałam
6 lat, zmarła moja mama. Tata półtora roku później
ponownie się ożenił. Macocha była dobrą kobietą.

Tak, jak potrafiła, starała się zapew−
nić nam, dzieciom, opiekę. Z czasem
zaczęłam mówić do niej „mamo”.
Dzieciństwo to także czas przygotowań
do Pierwszej Komunii Świętej, Po
dwóch latach przystąpiłam doń w ko−
ściele w Białej.

Czy rodzice pomyśleli o Pani
edukacji?

Tak. Skończyłam osiem klas
szkoły niemieckiej. Co ciekawe,
w domu też rozmawialiśmy po nie−
miecku i nie było w tym nic niezwy−
kłego. Problem pojawił się dopie−

ro, gdy po wojnie, już po wyzwoleniu, nie rozu−
miałam ani słowa po polsku. Zapisałam się więc

szybko na trzyletni kurs języka polskiego. Cho−
dziłam nań głownie zimą, gdyż latem pracowa−
łam w polu i zwyczajnie nie było czasu na naukę.

Jak wspomina Pani lata wojny? Była prze−
cież Pani wtedy młodą dziewczyną.18-letnia El¿bieta.

Rodzice i rodzeñstwo, El¿bieta najm³odsza z dzieci.
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To był ciężki czas. Wiem, co to głód i życie
o jednej kromce chleba. W czasie wojny wszystko
było na kartki. Na wszystkim trzeba było oszczę−
dzać. Chodziliśmy w połatanych ubraniach, noszo−
nych jeden po drugim. Do teraz pozostała mi ta
oszczędność. Za nic nie wyrzucę jedzenia, to prze−
cież grzech. Poza tym moi dwaj starsi bracia poszli
walczyć na front. We wsi zostały same kobiety.
Musiałyśmy dbać o gospodarstwa, zajmować się
polem i zwierzętami. Najgorsze jednak było to, że
nie miałyśmy żadnych informacji, co dzieje się
z naszymi bliskimi, czy w ogóle żyją, gdzie przeby−
wają. Dopiero dużo później dowiedziałam się, że
obaj moi bracia żyją, choć starszy dostał się do
niewoli. Wrócił do domu dopiero w 1948 r.

Jak potoczyło się Pani życie prywatne? Kie−
dy zdecydowała się Pani wyjść za mąż?

Lata, które nastały bezpośrednio po wojnie,
nie nastrajały człowieka optymizmem. Zabrano
nam z naszego i tak ubogiego dorobku dosłow−
nie wszystko. Nie myślałam wówczas o małżeń−
stwie. Gdy poznałam mojego przyszłego męża,
który pewnej niedzieli przyjechał do mnie z wi−
zytą, miałam już wtedy 38 lat. Pochodził on
z ogólnie znanej, szanowanej rodziny katolickiej.
Był starszy ode mnie o osiem lat. Nie zastana−
wialiśmy się długo. W tydzień po zapowiedziach
odbył się ślub. Na prezent ślubny dostaliśmy snop
zboża wrzucony na wóz z koniem.

Jak wspomina Pani męża?
Franciszek był spokojnym, cierpliwym i bardzo

pracowitym człowiekiem. Chciał, abyśmy mieli wła−
sny dom. Nie posiadaliśmy jednak pieniędzy, by
kupić jakieś gospodarstwo. Stać nas jedynie było
na zakup budynku do rozbiórki. Jednak mąż swo−
im uporem i pracą dopiął swego. Część budynku
rozebrał, część wyremontował, tak że wkrótce za−
mieszkaliśmy w wymarzonym własnym domu.

Co było dalej? Czy zamążpójście zmieniło Pani
życie?

Nie za bardzo. Żyło się w zasadzie tak samo,
czyli w dzień praca na polu, kosą, sierpem, ko−
niem, młocarnią, a wieczorem czyszczenie zbo−
ża. Dopiero kiedy dzieci przyszły na świat, naj−
pierw Antoni, później Jan, mąż odciążył mnie nie−
co z prac polowych. A gdy pozwalał na to czas,
oddawałam się mojej pasji, jaką było szycie. Ileż
ubrań wyszło spod mojej maszyny…

Czy w Pani domu pielęgnowane było życie
religijne?

Tak, wiarę w Boga wyniosłam z domu rodzinne−
go. Na początku nie rozumiałam, o co w tym wszyst−
kich chodzi, dlaczego co niedzielę chodzimy do ko−
ścioła. Później, już jako młoda osoba, widziałam nie−
dostatki naszego życia. Ileż razy zadawałam Panu
Bogu pytanie, dlaczego właśnie mi przyszło żyć
w tak ciężkich czasach. Dlaczego spotyka mnie nie−
wdzięczność i niezrozumienie ze strony innych ludzi?
Przecież wiem doskonale, że za plecami nazywano
mnie Niemką…Teraz myślę, że tak chciał Pan Bóg.
Doświadczając, dał mi siły do przetrwania. Obdarzył
pogodą ducha, nauczył cieszyć się z rzeczy drobnych,
pokazał, że życie proste, skromne, można by rzec,
przeciętne, ma wielką wartość w Jego oczach.

Nie ma więc wątpliwości, że tylko silne opar−
cie w Bogu pozwoliło Pani przetrwać najpierw
swoją, a potem męża chorobę.

Naturalnie. Gdy miałam 65 lat, zupełnie nie−
spodziewanie przebyłam udar mózgu. Do teraz
mam słabszą lewą część ciała i muszę poruszać
się przy pomocy kuli. Mąż natomiast pod koniec
życia przestał chodzić. Wymagał stałej opieki.
Przez dwa i pół roku dzień w dzień pielęgnowa−
łam go, karmiłam, myłam. Skąd na to wszystko
wzięłam siły? To kolejna tajemnica Pana Boga.

Pani Elżbieto, niejeden człowiek powinien
brać z Pani wzór. Dziękuję za rozmowę i życzę
Pani wielu łask Bożych na dalsze lata życia.
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Dom rodzinny, z ty³u warsztat ojca – budynek

pochodzi z 1817 r., obecnie wliczony w poczet zabytków.

Seniorka

w swoim domu

 w czasie wywiadu

w dniu 20 wrzeœnia

2018 r.
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Pomnik Niepodleg³oœci
w Trzciance

100−lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości jest okazją do podej−
mowania różnych inicjatyw społecznych
w całym kraju. Ponad rok temu powsta−
ła koncepcja zbudowania w Trzciance
monumentu i po wielu miesiącach dys−
kusji, zbierania opinii oraz po przepro−
wadzeniu konkursu wybrany został pro−
jekt dr Elżbiety Wasyłyk, profesor Aka−
demii Sztuki w Szczecinie.

Przed Społecznym Komitetem Budo−
wy Pomnika Niepodległości stanęło za−
danie wybrania takiej koncepcji obiek−
tu, aby każdy mieszkaniec Trzcianki, stojąc przed
nim, mógł znaleźć odniesienie do losów swoich ro−
dziców, dziadków i krewnych. W 1945 r. po 173
latach Trzcianka wróciła do Macierzy. Decyzją wiel−
kiej trójki w Poczdamie niemieccy mieszkańcy mu−
sieli opuścić miasto, do którego napływały tysiące
ludzi z Kresów, z centralnej Polski, z Wielkopolski
oraz z tułaczki wojennej na Zachodzie.

Jakże różne były koleje losu ludzi doświadcza−
nych przez dwa największe totalitaryzmy XX w. Jed−
ni walczyli w polskich formacjach na Wschodzie
lub Zachodzie, działali w różnych oddziałach party−
zanckich lub strukturach państwa podziemnego.
Inni ginęli w niewoli w niemieckich obozach kon−
centracyjnych lub sowieckich łagrach. Jeszcze inni
doświadczyli łapanek, zesłań, deportacji i konfiska−
ty majątków. Prawie każdy ocierał się o śmierć.
Praktycznie nie było rodziny, która by nie poniosła
strat, ponieważ ich najbliżsi ginęli w walce lub nie
wytrzymywali trudów i nieludzkich warunków w obo−
zach koncentracyjnych i łagrach.

Właśnie tym wszystkim pokoleniom Polaków
poświęcony jest Pomnik Niepodległości. Wyraża

on także nasz hołd oraz wdzięczność, bo dzięki ich
bohaterstwu mamy wolną Polskę.

W dniu 9 października br. odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego – stalowej tuby

zawierającej 30 małych pojemników
z ziemią z grobów naszych narodowych
bohaterów. Są to grudki ziemi wzięte
z mogił kosynierów spod Racławic, po−
wstania listopadowego z Olszynki Gro−
chowskiej, powstania styczniowego
z Mełchowa, z grobu Michała Drzymały,
z kwatery powstańców wielkopolskich
w Poznaniu, z kopca Niepodległości im.
Józefa Piłsudskiego w Krakowie, z Osso−
wa, cmentarza na Rossie w Wilnie,
z cmentarza Obrońców Lwowa, z grobu
kaprala Piotra Konieczki, grobu Obroń−

ców Westerplatte i Obrońców Poczty Gdańskiej,
z cmentarzy lotników polskich w Wielkiej Brytanii
w Newark−on−Trent i Nortwood, z włoskich cmenta−
rzy żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Casamassima,
Bolonii, Loretto i Monte Cassino, z cmentarza wete−
ranów I i II wojny światowej w Doylestown w Pensyl−
wanii w USA, z masowego grobu z Fortu VII w Pozna−
niu oraz z Lasów Rożnowskich koło Obornik, z nie−
mieckich obozów koncentracyjnych w Majdanku,
Stutthofie i Dachau oraz z grobów sowieckiej zbrod−
ni dokonanej na polskich jeńcach w Katyniu. W sta−
lowej tubie jest także ziemia z grobów ofiar systemu
komunistycznego w Polsce: z
Łączki – kwatery ofiar Urzędu
Bezpieczeństwa, z grobu Danu−
ty Siedzikówny ps. „Inka”, Rom−
ka Strzałkowskiego, Zbigniewa
Godlewskiego (legendarnego
Janka Wiśniewskiego) i ziemia
z Kopalni „Wujek”.

Poświęcenia kamienia węgielnego podczas
uroczystej Mszy św. dokonał ks. dr Józef Kop−
ciński MS, a homilię wygłosił ks. dr Jarosław
Wąsowicz SDB z Piły.

Edwin Klessa
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Wizualizacja monumentu – Elżbieta Wasyłyk
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Obchodzona w 2017 r. 100. rocznica budowy
kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance była okazją
do jego odnowienia, m.in. do renowacji ołtarza głów−
nego oraz polichromii prezbiterium. Możliwości finan−
sowe nie pozwoliły na pełne wykonanie wszystkich
zaplanowanych dotychczasowych prac. W bieżącym
roku wykonany został trwały ołtarz posoborowy, wy−
posażenie prezbiterium oraz boczny ołtarz Matki Bo−
żej Różańcowej. Rozpoczęta także została renowacja
obrazów drogi krzyżowej obecnej w naszej świątyni.

Obydwa boczne ołtarze, tak jak ołtarz główny,
pochodzą  ze skasowanego przez Prusy zakonu
bernardynów w Gołańczy. Ołtarze boczne pochodzą
z trzeciej ćwierci XVIII w., więc są młodsze od ołta−
rza głównego o kilkadziesiąt lat.

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej, który jako pierw−
szy z bocznych poddany został renowacji, wymagał
gruntownej naprawy. Zniszczenia były duże. Upływ
czasu i naturalne procesy starzenia się materia−
łów, zniszczenia mechaniczne, ubytki, pęknięcia
oraz szkody wyrządzone przez owady − kołatka do−
mowego, stanowią główne przyczyny przeprowadze−
nia prac konserwatorskich. Podczas wstępnych
procesów renowacyjnych stwierdzono siedem
warstw malarskich o różnych kolorach. Postano−
wiono więc przywrócić macierzystą barwę w dwóch
odcieniach niebieskiego, jaką udało się ustalić
w pierwotnej warstwie malarskiej.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w przypadku
ołtarza głównego stwierdzono cztery warstwy przema−
lowań. Nie przywrócono podczas prac renowacyjnych
pierwotnego koloru z XVIII w. − jasnych i ciemnych
brązów, ugrów i zieleni, tylko przyjęto kolorystykę
warstw malarskich pochodzących z około 1918 r.,
kiedy to ołtarz ustawiono w nowo wybudowanej świą−
tyni, żeby kolorystycznie dopasować go do polichro−
mowanego wnętrza kościoła.

Program prac konserwatorskich obejmował oczysz−
czenie powierzchni, usunięcie przemalowań polichro−
mii i wtórnych złoceń, dezynfekcję i dezynsekcję, im−
pregnację, prace stolarskie i snycerskie, uzupełnie−
nie drobnych ubytków formy i otworów po szkodni−
kach, zabezpieczenie werniksem oryginalnej polichro−
mii, uzupełnienie ubytków w warstwie gruntów pod
złocenia, wykonanie rekonstrukcji złotem płatkowym,
uzupełnienie polichromii i zabezpieczenie powierzch−
ni odpowiednimi werniksami.

13listopad, grudzień 2018

Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Renowacja bocznego o³tarza
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

Jednocześnie
dokonana zosta−
ła konserwacja
obrazu Matki Bo−
żej Różańcowej.
W pierwszej ko−
lejności nastąpiło
d w u s t r o n n e
oczyszczenie wi−
zerunku z kurzu,
brudu i zanie−
czyszczeń po−
wierzchniowych.
Następnie wyko−
nano takie oto
prace: usunięcie
pociemniałego
werniksu i prze−
malowań war−
stwy malarskiej,
założenie werniksu retuszerskiego, kolorystycz−
ne uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej oraz
końcowe zabezpieczenie powierzchni obrazu wer−
niksem końcowym.

Całą renowację ołtarza wykonała pracownia kon−
serwacji i restauracji dzieł sztuki Art−Fresk Anna
Cybulska−Wojczyszyn z Wągrowca – ta sama, któ−
ra zrealizowała renowację ołtarza głównego.

Całkowity koszt renowacji maryjnego ołtarza bocz−
nego wyniósł 78
tys. zł, przy czym
Miasto i Gmina
Trzcianka, przy−
znało dotację w
wysokości 38 tys.
zł. Pozostały koszt
renowacji pokryli
wierni z ofiar i in−
dywidua lnych
wpłat złożonych na
ten cel.

Uroczystego
poświęcenia ołta−
rza po renowacji
dokonał ks. bp.
Krzysztof Włodar−
czyk w czasie od−
pustu saletyńskie−
go w dniu 19 wrze−
śnia 2018 r.

Edwin Klessa

O³tarz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

przed renowacj¹.

O³tarz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

po renowacji.

Fo
t.

: 
ks

. 
Z
b
ig

n
ie

w
 W

e
lt
e
r 

M
S



14 Światło z La Salette

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

17–18 sierpnia 2018 r. – Renowacja o³tarza

Matki Bo¿ej Ró¿añcowej:

monta¿ odrestaurowanych elementów.
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15 wrzeœnia   2018 r. – Diecezjalne Spotkanie

M³odych w Skrzatuszu pod has³em

„Bóg jest m³ody”.

31 sierpnia 2018 r.

– Uroczystoœæ

otwarcia i poœwiê-

cenia nowej siedziby

Warsztatów Terapii

Zajêciowej Caritas

w Trzciance.
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3 wrzeœnia

2018 r.

– spotkanie

autorskie

ks. £ukasza

Nowaka MS,

promuj¹ce

jego najnow-

sz¹ ksi¹¿kê –

trzeci tom

Źróde³ do

dziejów Ziemi

Trzcianeckiej.

16 wrzeœnia

2018 r.

– Inauguracja

roku

formacyjnego

Wspólnoty

Domowego

Koœcio³a

i oficjalne

powstanie

nowego krêgu.
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18 paŸdziernika  2018 r.

– Spotkanie pracowników

s³u¿by zdrowia (czynnych

i emerytowanych) z okazji œwiêta

ich patrona œw. £ukasza.

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –
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19 wrzeœnia  2018 r. – 172 rocznica Objawienia Matki Bo¿ej na La Salette

– odpust saletyñski w naszej parafii.

23 wrzeœnia 2018 r.

– Goœæ parafii / s. Tatiana

Korotajewa ABMW, spotkanie

Biblioteki Parafialnej z siostr¹

w Oziornoje w Kazachstanie

w lipcu 2018 r.

9 paŸ-

dziernika

2018 r.

– Uroczy-

stoœæ

po³o¿enia

kamienia

wêgiel-

nego pod

budowê

pomnika

Niepodle-

g³oœci w

Trzciance.
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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, Izabela Grzeszczuk,
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny,
ks. Mariusz Maćkowiak MS, Maciej Pawłowski, Piotr Staro−
sta, 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
Msze św. wypominkowe – każdy poniedziałek listopada godz. 18.00 · katechezy neokatechumenalne dla
młodzieży i dorosłych – początek w niedzielę 14 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 3 grudnia · akcja Mikołaj z „Wyobraźnią Miłosierdzia” – 6 grudnia · Międzyszkolny
Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – grudzień · Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia

· 2 papryki, 2 cebule, 2 ząbki czosnku,· 10 dag selera,· 3 łyżeczki słodkiej papryki.· 1 łyżeczka kminku, sól, pieprz.
Ziemniaki, marchew i seler obrać, opłukać,

pokroić w kostkę. Paprykę umyć, osączyć, oczy−
ścić z nasion, również po−
kroić w kostkę. Pomidory
sparzyć, obrać ze skórki,
pokroić w plastry. Cebulę
i czosnek obrać i drobno po−
siekać. Mięso umyć i po−
kroić w kostkę.

Cebulę zeszklić na roz−
grzanej margarynie, dodać
czosnek i mięso. Dusić
pod przykryciem 15 min.
Dodać marchew, seler,

pomidory, paprykę i kminek. Posolić, wlać tyle
wody, by przykryła zawartość garnka i dusić oko−
ło 35 min. Potem wrzucić ziemniaki, dolać wody,
aby wszystkie składniki zupy były przykryte i go−
tować, aż ziemniaki i mięso będą miękkie. Do−
prawić papryką, solą i pieprzem.

Zupa ładnie podana, kolorowa już samym wy−
glądem rozładowuje napięcie psychiczne. Jesz−
cze zacytuję jedną radę od ojca Jana Grande:
„W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy jeste−
śmy zagonieni, zmęczeni, znerwicowani, koniecz−
ne jest choćby raz dziennie zasiadać przy stole,
który daje wytchnienie.”

Jadwiga Witkowska

Zupa gulaszowa z jarzynami
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Ojciec Jan Grande, jeden z największych autory−
tetów w historii polskiego ziołolecznictwa, często
powtarzał: „Co kto zjada, takie zdrowie posiada.”.
Ten niezwykły zakonnik, znawca ludzkiego organi−
zmu, całe swoje życie spędzone u bonifratrów po−
święcił dla chorych i cierpiących, których skutecz−
nie leczył, propagując zdro−
we odżywianie. Mówiono
o nim, że leczył ciała i du−
sze. Ojciec Jan Grande
szczególnie ubolewał nad
tym, że współczesne Polki
kupują pierogi zamiast je
zrobić, a „gorący kubek”
z zawartością szkodliwego
glutaminianu sodu coraz
częściej gości w naszej
kuchni.

Zbliża się zima, więcej czasu będziemy spę−
dzali w ciepłym domu. Warto zadbać, aby na sto−
le pojawiło się coś zdrowego, coś co będzie nie
tylko smaczne, ale przyczyni się też do budowa−
nia więzi rodzinnych przy wspólnym stole. Pole−
cam zupę gulaszową z jarzynami, które według
ojca Jana Grande są źródłem życiodajnych wita−
min, działają antycholesterolowo i oczyszczają−
co, a w każdej zupie ma być tyle marchewek, ile
osób zasiada do stołu.

Podaję przepis na 8−10 porcji:· 1kg mięsa wołowego bez kości,· 10 dag margaryny,· 10 ziemniaków, 5 pomidorów, 2 marchewki,


