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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Światło z La Salette

SŁOWO PROBOSZCZA

WDZIĘCZNOŚĆ
DROGĄ WZRASTANIA

KU ŚWIĘTOŚCI
Zaczęła się jesień, liście spadają z drzew,
nasze lasy pełne są grzybów, dnie stają
się krótsze, noce chłodniejsze. I znowu
będzie zima!!! Kolejny cykl wegetacyjny
roślin dobiega końca – by mógł zacząć
się kolejny itd. Czas nieustannie płynie,
przemijają dni, tygodnie, miesiące i lata.
My również nabieramy doświadczenia
i przemijamy.
Warto zadać sobie pytania: Jak dziś odnajdywać się w świecie, w którym przyszło mi żyć?
Gdzie szukać inspiracji, natchnienia, radości…?
Wokół nas tyle brzydoty, że nie dostrzegamy już
piękna. Wydaje się nam, że wszystko nam się
należy, często przestajemy troszczyć się o drugiego człowieka, stajemy się bardzo wymagający od
innych, niewiele dajemy od siebie.
W czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek zachęcał młodych, żeby
wstali z kanapy, założyli trampki i działali. Bardzo
często Ojciec Święty wzywa nas do otwartości
i radości. Ten apel jest skierowany do każdego
człowieka, każdego katolika, także każdego
mieszkańca Trzcianki. Rozpoczynając adhortację
apostolską Gaudete et exsultate, papież zachęca:
„«Cieszcie się i radujcie» (Mt 5, 12) mówi Jezus
ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani
ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas
wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni.
Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że

zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie, powołanie do świętości
na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii
już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je
Abrahamowi w następujący sposób: «Żyj ze Mną
w zażyłości i bądź bez skazy» (Rdz 17,1)”.
Rzeczywiście jesteśmy wezwani do świętości.
Jest ona naszym powołaniem, a niebo – naszym
celem. Stawiając sobie te wszystkie pytania,
chciałbym za papieżem zachęcić Was do radości
bycia chrześcijaninem. W tych kilku słowach nie
odpowiemy wyczerpująco na pytanie: jak zdobyć
świętość? Niemniej jednak warto spróbować.
W zdobywaniu świętości potrzeba naszego zaangażowania, wysiłku, naszej decyzji, aby walczyć
o relację z Jezusem Chrystusem każdego dnia,
nie tylko świątecznie czy rytualnie, ale z głębi
naszego serca, pragnień i głębi człowieczeństwa.
To tu widać nasze zrozumienie najważniejszego
przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem.”(Mt 22, 37).
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Ważnym elementem wzrastania ku świętości
jest wdzięczność. Tu chciałbym się zatrzymać
w swoich rozważaniach. Św. Paweł pisze: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie
wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach
pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana
w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za
wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa!” (Ef 5, 18-20). Dziękujcie! Dziękujcie
zawsze! Dziękujcie za wszystko! Dziękujcie Bogu!
Dziękujcie Ojcu! Dziękujcie w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa! Potrzeba wdzięczności. Święta
siostra Faustyna Kowalska w Dzienniczku opisała
skargę Jezusa, mówiącą o największym bólu, jaki
my możemy Mu zadać. Polska mistyczka pisała
o nieufności, jaką nosimy w naszych sercach. Dlatego Jezus prosi, byśmy Mu zaufali, wskazywał,
żeby na Obrazie Bożego Miłosierdzia umieszczono napis: „JEZU, UFAM TOBIE”. Po latach
głoszenia Orędzia Miłosierdzia wielu nadal jakby
nie usłyszało tego wezwania do ufności, pełnego
bólu i przejęcia. Dzisiaj Jezus przemawia nadal
przez mistyków. Nieustannie prosi o wdzięczność,
skarży się, że nie dziękujemy. Bo przecież mam
wszystko się należy, i „nikt nam nie robi łaski, bo
nam się należy”, jak wciąż powtarzamy.
Catalina Rivas, współczesna mistyczka, dostąpiła takiej wizji: „Pan powiedział do mnie:
«Poczekaj chwilę. Chcę, żebyś coś zobaczyła...»
Poruszona wewnętrznym impulsem podniosłam
wzrok na osobę, która miała przyjąć Komunię
Świętą na język z rąk kapłana. Spostrzegłam, że
to była jedna z pań z naszej grupy, która poprzedniego wieczoru nie mogła pójść do spowiedzi, ale
dziś rano uczyniła to przed Mszą Świętą (…). Pan
powiedział: «Posłuchaj...» Chwilę później usłyszałam modlitwy pani, która siedziała przede mną
i która właśnie przyjęła Komunię Świętą. To, co
mówiła, nie otwierając ust, brzmiało mniej więcej
tak: «Panie, pamiętaj, że jest koniec miesiąca i my
nie mamy pieniędzy, by zapłacić za czynsz, opłaty
za samochód i szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, by
mi pomóc... Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak
dużo. Nie mogę już wytrzymać jego upijania się
tak często i mój najmłodszy syn będzie powtarzał
znowu rok, jeśli mu nie pomożesz. On ma egzaminy w tym tygodniu... I nie zapomnij o naszej
sąsiadce, która musi się przenieść. Niech ona
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zrobi to zaraz. Nie mogę już dłużej jej znieść... etc.
etc.» Następnie Arcybiskup powiedział: «Módlmy
się» i całe zgromadzenie powstało na końcową
modlitwę. Jezus powiedział ze smutkiem:
«Czy zwróciłaś uwagę na jej modlitwę? Ani
przez chwilę nie powiedziała mi, że Mnie kocha.
Ani przez chwilę nie podziękowała Mi za dar,
którego jej w tym celu [udzieliłem], aby ją podnieść do Mnie. Ani przez chwilę nie powiedziała:
dziękuję Ci, Panie. To była litania próśb... i tak
jest prawie ze wszystkimi, którzy Mnie przyjmują.» (...) «Umarłem z miłości i zmartwychwstałem.
Z miłości czekam na każdego z was i z miłości
pozostaję z wami. Ale wy nie zdajecie sobie
sprawy, że potrzebuję waszej miłości. Pamiętaj,
że jestem Żebrakiem Miłości w tej wzniosłej dla
duszy godzinie»” (zaczerpnięte z Największy cud.
Tajemnica Eucharystii w mistycznej wizji Cataliny
Rivas).

Dziękczynienie
skraca naszą drogę
do Najświętszego
Serca Jezusowego.
Jezus prosi o rozpoznanie Jego działania w naszym życiu, naszym otoczeniu, naszych rodzinach.
On jest Bogiem żywym i działającym. Jeśli będziemy potrafili dostrzec Jego obecność i łaski, które
nam wyświadcza, nasze dusze będą bardziej
otwarte na kolejne Boże błogosławieństwa. Dziękczynienie skraca naszą drogę do Najświętszego
Serca Jezusowego. Myślę, że to nie przypadek, iż
będziemy przystępować do renowacji bocznego
ołtarza Serca Pana Jezusa w naszym kościele.
Jest to Boże pragnienie, by postępować drogą
wdzięczności za miłość i miłosierdzie, które swe
źródło znajdują w Sercu Jezusa, przebitym włócznią dla każdej i każdego z nas.

ks. Zbigniew Cybulski MS

proboszcz parafii
pw. św. Jana Chrzciciela
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TAM, GDZIE NIEBO STYKA SIĘ Z ZIEMIĄ
W drugiej połowie sierpnia tego roku mała grupa pielgrzymów udała się do miejsca, gdzie
niebo styka się z ziemią. Bo właśnie takie doświadczenie przywieźliśmy z sobą po wizycie
w La Salette. Ale zacznijmy od początku.
Kiedy w sierpniowy poranek rozpoczynaliśmy
nasze pielgrzymowanie od Eucharystii, która od
tego dnia miała stać się centrum naszego wspólnego zdążania do Maryi, nikt z nas nie spodziewał
się, że przeżyje to, co stało się właśnie naszym
udziałem, bo każdy z nas doznał czegoś zupełnie
innego, na swój sposób przeżył ten wyjazd, nauczył się tego, co było dla niego ważne, dlatego
że każdy z nas jest inny. Jedno było wspólne:
mieliśmy pragnienie Boga. Długa droga była
przed nami. I tak: Gosia, Sylwia, Oliwia, Kuba,
Wiktor, Krzysiek, Michał, ks. Kamil Pękalski MS
i s. Marta Jagielska RM wyruszyli, aby spróbować
„chwycić Boga za nogi”, spełnić swoje pragnienie
doświadczania Go.
Pan Bóg spełniał to nasze pragnienie. Dawał
nam siebie doświadczyć w drugim człowieku,
w jego bezinteresownej trosce o nas, spełniając
najpierw zupełnie przyziemne nasze potrzeby.
Postawił na naszej drodze niejaką panią Blandine
i jej męża Jeana-Claude’a.

Wyobraź sobie teraz, drogi Czytelniku, że wraz
z grupą współtowarzyszy jesteś po trzech dniach
spędzonych w drodze. Wasze żołądki mają jedno
pragnienie, którego jednak nikt nie ośmiela się
wypowiedzieć głośno – „chcę zjeść ciepły rosół”.
Wasze głowy natomiast wiedzą, że na ten moment
życzenie to nie jest do spełnienia. Rozpoczynacie
więc szykowanie kolacji: kanapki z konserwą
i herbata. Siadacie do stołu i zaczynacie pałaszować to, co sami sobie przygotowaliście. I wtedy
podchodzi do Was zupełnie nieznana osoba.
Stawia przed Wami garnek i mówi: „To dla was.
Ugotowałam więcej. Smacznego”. A w tym garnku
jest… rosół. Mamy go tyle, że starcza dla każdego.
„Witajcie w domu. Nie ma jak u Mamy” – pada
z jednych ust. Tak przez kilka dni pani Blandine
i jej mąż Jean-Claude zapragnęli karmić zupełnie
obcych sobie ludzi, zechcieli dać nam tyle bezinteresownej miłości, której nie mogliśmy pomieścić
w sobie. Skoro człowiek człowiekowi jest w stanie
tyle dać, to ile chce i może dać nam Pan Bóg?

To była dla nas lekcja dawania i przyjmowania,
którą zafundowała nam Piękna Pani z La Salette.
Właściwie w tym miejscu mogłabym zakończyć
tę opowieść, ale ktoś może pomyśleć sobie: „Jak
to? Byli na La Salette, a tu tylko wspominki o rosole?!...” Ale to doświadczenie właśnie było dla nas
kluczowe – bo otworzyło nasze serca na piękno
miejsca, w którym przebywaliśmy.
Góra Gargas, gdzie w dniu 19 września 1846 r.
objawiła się Maryja, jest wyjątkowa, bo niebo
styka się tam z ziemią. Cudowne widoki, głęboka
cisza i ta nieodparta pewność, że Ona – Mama,
jest tutaj tak bardzo obecna. Tu każde źdźbło
trawy, każdy wrzos, który swoją fioletową barwą
upiększa otoczenie, każda skała – wręcz wszystko krzyczy – ONA tutaj jest. To nie jest tak, że
Maryja niegdyś zjawiła się Maksyminowi i Melanii,
i to był koniec. Kiedy tam jesteś, czujesz i wiesz,
że do Ciebie, tak jak do dwójki pastuszków, Mama
też chce coś powiedzieć, że tobie chce powierzyć
tajemnice. Tak naprawdę to od nas, będących
tam, zależało czy to przesłanie usłyszymy i przyjmiemy, a mieliśmy na to wiele możliwości, uczestnicząc w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego,
będąc na adoracji Najświętszego Sakramentu,
uczestnicząc w Apelu Maryjnym i procesji z figurą
Matki Bożej, stojąc w tym samym miejscu, na
którym stała Maryja, gdy rozmawiała z dziećmi,
wspinając się na szczyty górskie, schodząc do
wioski La Salette i nawiedzając te punkty, gdzie
treść objawienia spisali Maksymin i Melania, kontemplując ciszę i wpatrując się w piękno Alp. Tak.
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Mieliśmy wiele możliwości, aby usłyszeć swoją
tajemnicę. Ten z nas, kto ją sobie uświadomił,
teraz ma następne zadanie – przyjąć ją i wypełnić
w swoim życiu.
Kilka dni na La Salette szybko nam minęło,
zdecydowanie za szybko. Ale to nie był dla nas
koniec spełniania pragnienia doświadczania
Boga. Prosto z Alp zjechaliśmy najpierw do Ars-sur-Formans, aby tam lepiej poznać św. Jana
Marię Vianneya i pomodlić się w miejscu, gdzie
święty żył, udzielał sakramentów i rozmawiał
z ludźmi. Z tej francuskiej miejscowości udaliśmy się do Taizé. Tutaj właśnie zatrzymaliśmy
się na dłużej.
Ekumeniczna wioska prowadzona przez
wspólnotę braci z Taizé pozwoliła nam doświadczyć jedności w różnorodności. To niesamowite
miejsce, gdzie młodzi ludzie poznają siebie
i Boga. Rozmaitość kultur i wyznań pozwoliła
nam przekonać się, że chrześcijanie to nie tylko
mała cząstka społeczeństwa, lecz jest nas więcej,
żyjemy bowiem na całym świecie, możemy razem
się modlić mimo tak wielu różnic, bo Tym, który
nas łączy, jest Jezus Chrystus.
Cały ten czas był dla każdego z nas dany jako
łaska. Dzięki niej mogliśmy poznawać Jezusa, do
którego prowadziła nas Maryja, ale też przyjrzeć
się samym sobie. Doświadczaliśmy też bycia
we wspólnocie i uczyliśmy się siebie nawzajem.
Bogu chwała za wszystkich spotkanych ludzi, za
każde przeżyte doświadczenie, za każdy trud
i każde podjęte postanowienie. Jeśli kiedyś, drogi
Czytelniku, będziesz miał możliwość być właśnie
tam, gdzie niebo styka się z ziemią – nie wahaj
się. Maryja i Ciebie zaprasza.
s. Marta Jagielska RM

Światło z La Salette

Fot. arch. prywatne

6

Festiwal młodych w Medjugorje

W
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dniu 30 lipca 2019 r. wyruszyliśmy do
Medjugorje – miejscowości znajdującej się w Bośni i Hercegowinie. Jest to
miejsce znane z wieloletnich objawień Maryi,
wielu spektakularnych nawróceń oraz corocznych spotkań młodych ludzi z całego świata.
Tegoroczne hasło 30. już spotkania brzmiało:
„Pójdź za Mną”. Warto zauważyć przy okazji, że
papież Franciszek w tym roku po raz pierwszy pobłogosławił pielgrzymkom udającym się właśnie
w to miejsce. Kościół, jak wiemy, nie wypowiada
się bezpośrednio na temat autentyczności tych
objawień, dlatego że one wciąż trwają.
Organizatorem i przewodnikiem pielgrzymki
był ks. Kamil Pękalski MS. W sumie było nas
18 osób. Grupa była bardzo zróżnicowana, także
pod względem wiekowym – połowa z nas była

młoda tylko duchem. Sam transport odbył się
dosyć nietypowo jak na taką wyprawę, bo podróżowaliśmy dwoma busami, prowadzonymi przez
świetnych kierowców: ks. Kamila Pękalskiego
MS i jego siostrę Natalię – lekarkę, która jednocześnie sprawowała nad nami opiekę medyczną.
Duży optymizm, silna wiara i ufność Bogu ze strony ks. Kamila oraz zawierzenie przez nas Maryi
całego tego przedsięwzięcia od początku dawały
nam duże poczucie bezpieczeństwa.
Posileni najpierw Eucharystią, następnie obfitym śniadaniem w naszym domu zakonnym oraz
pobłogosławieni przez ks. proboszcza Zbigniewa
Cybulskiego MS wyruszyliśmy w drogę. Podróż
trwała dwa dni z przerwą na nocleg na Węgrzech.
Czas podróży był okazją do rozmów, podziwiania
różnorodności krajobrazów poszczególnych przemierzanych przez nas państw, a także sprzyjał do
uczestniczenia we wspólnej modlitwie.
O tym, że Maryja ma szczególną pieczę nad
nami, przekonaliśmy się bardzo namacalnie tuż
przed samym wjazdem do Medjugorje. Było już
wtedy późno, ciemno i mglisto, a oznaczenia
dróg niezbyt wyraźne, nawet GPS już stracił
orientację. Kiedy w tym górskim terenie droga
stawała się coraz bardziej wąska i niebezpieczna,
z naprzeciwka wyjechał samochód. Prowadzący

auto przez otwartą szybę powiedział do naszego
opiekuna: „Ty jesteś Kamil Pękalski, jedź za mną”.
W ten sposób dotarliśmy do celu. Wszyscy byliśmy
pod ogromnym wrażeniem tego nadzwyczajnego
wydarzenia, a nasz duszpasterz potwierdził, że
musiał być to anioł posłany przez samą Maryję,
Królową Aniołów. W hotelu zostaliśmy przyjęci
bardzo serdecznie i rozgościliśmy się na kolejne
dni pobytu w tym miejscu.
Udział w festiwalu młodych okazał się niesamowitym doświadczeniem dla nas wszystkich.
Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bo po raz
pierwszy gościli podczas niego przedstawiciele
Watykanu – wysłannicy samego Ojca Świętego,
dzięki czemu doświadczaliśmy jedności z Głową
naszego Kościoła. Serce rosło, kiedy z 80 krajów
setki tysięcy ludzi, niezależnie od rasy, koloru skóry
i języka wspólnie modliło się, uwielbiało tego samego Pana Jezusa Chrystusa i oddawało cześć Matce
Bożej, Maryi – Królowej Pokoju. Wielką radością
dla nas było odkrycie, że najliczniej reprezentowanym krajem podczas tego wydarzenia była Polska.
Wspólne Eucharystie sprawowało 700 kapłanów,
a setki spowiadających księży całymi dniami nie
miało wytchnienia podczas udzielania przebaczenia w sakramencie pokuty. W każdy kolejny dzień
Słowo głoszone z mocą przez uczestników tego
spotkania padało na gleby naszych serc, użyźniało
ją i umacniało naszą wiarę. Wspólne przeżywanie
adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważanie
tajemnicy Krzyża i procesje z udziałem Maryi topiły
kolejne warstwy lodu naszych serc. Doświadczyliśmy też łez oczyszczenia, szczęścia i radości.
Nie zabrakło wspólnego tańca, który był wyrazem
niesamowitej wolności i jednoczył nas wszystkich
w przeżywaniu prawdziwego dziecięctwa Bożego.
Niezapomniane chwile przeżyliśmy też w dniu
2 sierpnia na Górze Objawień Podbrdo, gdzie
przez sześć godzin trwaliśmy na wspólnym czuwaniu przed spotkaniem wizjonerki Mirjany Soldo
z Matką Bożą przy Niebieskim Krzyżu, aby później
doświadczyć niesamowitego pokoju i wzruszenia
oraz poczucia obecności naszej Mamy pośród
nas. W to miejsce wracaliśmy kilkakrotnie, aby
w ciszy modlić się, rozważać Słowo Boże i schodzić w głąb swego serca na spotkanie z Panem.
Wybraliśmy się też na Križevac – kolejną górę,
jak to w jednej z homilii zostało powiedziane,
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nasączoną łzami, cierpieniem, nędzą i modlitwą
milionów pątników. Drogę krzyżową przeżyliśmy
indywidualnie, każdy w swoim tempie. Było to
bardzo mocne doświadczenie dla każdego z nas.
Oczywiście, oprócz przeżytej uczty duchowej były
też chwile na odpoczynek i odprężenie ciała: spacery, wyjazd nad wodospady Kravica czy kąpiel
w Morzu Śródziemnym.
W drodze powrotnej wszyscy jednoznacznie
stwierdziliśmy, że wracamy inni niż wyjechaliśmy.
Pielgrzymka była wyjątkowa – stanowiła błogosławiony czas doświadczania jedności Kościoła na
całym świecie, czas naszego zbliżania się do Boga
i Maryi, czas dzielenia się miłością i przyjmowania
jej od innych, czas stawania w prawdzie o sobie,
czas doświadczania słabości jednocześnie swoich i bliźnich. Był to moment uzdrowienia duchowego, a jak się po kilku dniach od powrotu okazało, też i fizycznego. Danuta, jedna z uczestniczek
naszego wyjazdu, pochodząca z parafii w Kuźnicy
Czarnkowskiej, cierpiała na chroniczne bóle
głowy, które ustępowały tylko po silnych lekach
przeciwbólowych. Po powrocie z pielgrzymki ze
zdziwieniem stwierdziła, że nie odczuwa żadnych
wcześniej odczuwanych dolegliwości.
Spotkanie popielgrzymkowe zaplanowane jest
na dzień 12 października, zatem będzie jeszcze
pora na przyjrzenie się sobie po przeżyciu tego
wydarzenia i dzielenie tym, co Pan w nas uczynił. Jesteśmy wdzięczni Bogu oraz ks. Kamilowi
Pękalskiemu MS za każdą przeżytą chwilę. Na
pewno większość z nas już nosi w sercu tęsknotę
za tym pięknym miejscem, pełnym Ducha Świętego i obecności Maryi oraz mamy pragnienie, by
kiedyś tam jeszcze wrócić.
Anna Plechowska
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Polska pod Krzyżem

d zarania dziejów krzyż jako symbol, znak
był obecny w różnych cywilizacjach i kulturach. Symbolizował cztery strony świata,
wyznaczał porządek we wszechświecie. Krzyż
Południa, magiczny gwiazdozbiór południowego
nieba, od wieków istniał w opowieściach żeglarzy.
Nieznany autor napisał: „Bóg (…) poprzez ten uformowany znak złożony z Gwiazd (…) – długo przed
tym, niż to się stało, nakreślił kontur Narzędzia,
na którym Syn mógł umrzeć”.
Dla religii chrześcijańskiej krzyż jest najważniejszym symbolem. W czasach antycznych był
narzędziem tortur i hańbą dla skazanego. Dopiero śmierć Chrystusa nadała mu zbawczej mocy.
W zawiłej historii naszego narodu krzyż odgrywa
wyjątkową rolę. Jest symbolem świadomości
narodowej i postaw patriotycznych Polaków, co
zauważyć można w poezji Adama Mickiewicza,
Juliusza Słowackiego czy Kamila Cypriana Norwida. Również Kazimierz Wierzyński, wyrażając
tęsknotę za krajem ojczystym, prosił Boga: „(…)
Wróć nas do kraju, gdzie nikt Ci nie bluźni. Jeśli
w bezradnej udręce się zbliża do starych proroctw
i prędzej czy później losy ojczyste porówna do
krzyża”. Inny poeta Sergiusz Riabinin napisał:
„(…) Nawet Ojczyzna skłóca, nie zbliża, jeśli bez

Krzyża!”. Nasz Papież Jan Paweł II wołał: „Brońcie
Krzyża od Bałtyku aż po Tatry, nie pozwólcie, aby
Imię Boże było obrażane w waszych sercach,
w życiu społecznym czy rodzinnym”.
Polacy odpowiedzieli na duchowy testament
swojego rodaka. W dniu 14 września 2019 r.
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego miała
miejsce wielka akcja ewangelizacyjno-modlitewna na lotnisku Włocławek-Kruszyn, w pobliżu
miejsca, gdzie ponad 30 lat temu wydobyto
z Wisły umęczone ciało ks. Jerzego Popiełuszki,
który głosił: „Nie ma Kościoła bez Krzyża. Nie ma
trwania i zwycięstwa bez Krzyża”. W obecności
ponad 60-tysięcznego tłumu ks. bp Ignacy Dec
zaznaczał, że jest to część tryptyku modlitewnego z ostatnich lat, po akcjach modlitewnych:
„Pokuta Jasnogórska” i „Różaniec do granic”.
Stanowi to dar Boży dla naszej ojczyzny, która
znajduje się w wielkiej potrzebie. Organizatorzy
akcji diecezja włocławska i Fundacja „Solo Dios
Basta” podkreślali, że to wydarzenie ma być
aktem postawienia Krzyża w centrum życia w Polsce, w środku wszystkich wydarzeń, jakie dzieją
się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy
doświadczyć mocy wielkiej miłości Boga, która
z niego płynie.

To wielkie poruszenie modlitewne odbywało się także w wielu parafiach w całej Polsce
i za granicą. Trzcianka również odpowiedziała na
wezwanie do trwania przy Krzyżu. Mieszkańcy
zgromadzeni w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
tę szczególną akcję modlitewną rozpoczęli, odmawiając tajemnice bolesne Różańca świętego.
Po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00
ks. Rafał Frąckowiak MS wygłosił konferencję na
temat Krzyża i jego obecności w życiu każdego
chrześcijanina, szczególnie w naszej Ojczyźnie
i w naszym mieście. Jako motto swojego rozważania zacytował słowa pieśni wielkopostnej: „Krzyżu
Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy
bądźże pozdrowiony, z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo”. Nawiązał
do krzyży obecnych w trzcianeckim krajobrazie,
które codziennie mijamy, ale czy zastanawiamy
się, co do nas mówią. Każdy krzyż, na który spoglądamy, ma dla nas ważne przesłanie. W innej
pieśni śpiewamy: „Każde spojrzenie na krzyż
niech niepokojem zagości…”. Spoglądamy na krzyż
górujący nad miastem z wieży kościelnej, ten przy
ulicy Sikorskiego postawiony z wdzięczności Bogu
za bezpieczną przystań w Trzciance, wspominamy
także krzyż z kościoła ewangelickiego, którego
komuniści kazali zburzyć. I pamiętajmy, że „wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości”. Po
refleksji i krótkiej historii relikwii drzewa krzyża
oraz wspomnieniu o wielkich polskich bohaterach,
którzy swój los związali z krzyżem i byli mu wierni
do końca – o ojcu Maksymilianie Kolbem, ks.
Ignacym Skorupce i rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
odbyła się droga krzyżowa wokół kościoła. Po Apelu
Jasnogórskim ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS
dziękował parafianom za modlitwę, za trwanie przy
Kościele, zaprosił wszystkich zebranych do Domu
Parafialnego na wspólną agapę, na którą grupy
modlitewne Kościół Domowy i neokatechumenat
przygotowały kanapki i ciasto, zachęcał do całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Akcja
modlitewna „Polska pod Krzyżem” w trzcianeckiej
parafii zakończyła się w niedzielę o godz. 6 rano.
Dziś w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie
obserwujemy stopniowe usuwanie krzyża z przestrzeni publicznej, ale odrzucając ten wielki znak
przynależności do Boga, odrzucamy także miłość.
Co nam wtedy pozostanie bez niego? Trzcianka
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również nie jest wolna od laicyzacji, od szerzącej
się mowy nienawiści. Jako chrześcijanie nie możemy być tylko obserwatorami tego, co się wokół
dzieje, a jako mieszkańcy naszego miasta możemy
być dumni, że już ponad 70 lat mamy w naszej
parafii księży saletynów, misjonarzy pojednania
i pokuty, którzy pomagają nam nasze codzienne
krzyże łączyć z krzyżem Chrystusa. Z wielką radością oglądaliśmy w relacjach telewizyjnych z lotniska pod Włocławkiem saletyńską monstrancję
z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu górującą wraz z krzyżem nad naszą Ojczyzną.
W dzisiejszych czasach coraz trudniej człowiekowi zaakceptować cierpienie i spojrzenie
na nie przez pryzmat krzyża. Patrząc na dzieje
Polski, utrwalone w literaturze i sztuce, widzimy,
że im bardziej bolesne były polskie doświadczenia
historyczne, tym bardziej Polacy odnosili je właśnie do krzyża. O tym mówią przydrożne kapliczki
i krzyże osadzone w polskim krajobrazie, pomniki
z krzyżami przy drogach i na cmentarzach. Nasi
przodkowie w krzyżu widzieli swoją moc i oparcie.
Powtarzajmy za ks. Karolem Antonowiczem słowa
modlitwy, aby Krzyż Jezusa był szanowany w naszym życiu i w życiu kolejnych pokoleń:
Za wszystkie dobro z Twojej ręki wzięte,
Za skarby wiary, za pociechy święte,
Za trudów pracy i trudów owoce,
Za chwile siły i długie niemoce,
Za spokój, walki, zdrowie i choroby;
Za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,
Za krzyż ciężki na barki włożony:
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.
Jadwiga Witkowska
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Czym jest
Wspólnota
Modlitwy
Uwielbienia?

eśli doświadczyłeś działania Boga w swoim
życiu, Twoją naturalną odpowiedzią na Jego
miłość będzie chęć uwielbiania Go. Możesz to
robić na różne sposoby i właściwie nie ma żadnego
przepisu na modlitwę uwielbienia. A jeśli dodatkowo spotkasz osoby, które – jak Ty – dzięki łasce
Boga odkryły Jego miłość, możecie wspólnie radować się tym niesamowitym darem. Jak dziecko,
które przytula się do swojego taty, zasypia w Jego
objęciach, przygarnięte do jego serca ma chęć
wyszeptać mu najpiękniejsze słowa miłości. Tym
właśnie jest uwielbienie. Cieszysz się z Jego obecności i przyjmujesz Jego wolę w pełnym zaufaniu,
że Bóg w swojej miłości jest zawsze blisko Ciebie.
Wspólnota Modlitwy Uwielbienia istnieje w naszej parafii od 2013 r. – Roku Wiary. W dniu 30
listopada 2013 r. w trakcie I Kongresu Wspólnot
podczas wieczornej Mszy św. proboszcz ks.
Wawrzyniec Skraba MS oficjalnie ogłosił funkcjonowanie w naszej parafii nowej wspólnoty, która
została uroczyście przyjęta do grona wszystkich
miejscowych grup modlitewnych. Ten moment
jednak nie jest źródłem powstania wspólnoty.
Jej zawiązek pojawił się wcześniej. Kilkoro z nas
żyło ogromnym pragnieniem modlitwy, przez co
spotykaliśmy się co tydzień, aby wspólnie kontemplować Słowo Boże i modlić się. Potrzebowaliśmy
jednak stałego miejsca gromadzenia się, a co
ważniejsze – kapłana, który by nam towarzyszył.
Poprosiliśmy więc o to nowo przybyłego proboszcza – ks. Wawrzyńca Skrabę MS. W swojej otwartości przydzielił nam opiekuna i jeszcze coś…
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu
w czasie naszych cotygodniowych spotkań. Tak to
po rocznej „działalności” grupa została oficjalnie
włączona w życie naszego lokalnego Kościoła.
Dlaczego pomimo upływu tych kilku lat wciąż
ta cykliczna modlitwa gromadzi nas wokół Jezu-
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sa? W centrum naszych spotkań jest On sam
w swoim Eucharystycznym Ciele. Przebywanie
w Jego obecności przywodzi na myśl czasy, gdy
Pan Jezus chodził po Ziemi, a Jego uczniowie mieli
możliwość przysiadania u Jego stóp i wsłuchiwania się w Słowo, które głosił, sycenia się Jego
obecnością. Myśl o tym, że to ten sam Bóg, ukryty
pod postacią Chleba, w całej swojej mocy będący
z nami, pobudza nas do wzajemnego dzielenia
się przeżywaniem wiary. Każdy z nas przychodzi
w czwartki na godz. 19.00 do oratorium Domu
Parafialnego, mając określoną kondycję serca –
radosny, smutny, zły, rozczarowany, zniechęcony…
Wiele jest tych uczuć, wiele przeżyć, lecz wdzięczność płynąca z daru Jezusa dającego nam swoje
życie otwiera nasze serca, przez co nam samym
prościej przyjąć drugiego człowieka. Gdy bowiem
Pan jest blisko, łatwiej zdecydować o przebaczeniu, wydaje się, że z Nim wszystko jest możliwe.
Czujemy się lepsi, a On wydobywa z nas to, co
dobre i daje siłę, by podjąć trud pracy nad sobą. Łatwiej też dostrzec swoją małość, zderzyć się z tym,
co w nas słabe i kruche, zajrzeć do swojego serca
i przed samym Bogiem odkryć ciemności duszy –
to, co na co dzień chcemy zakryć przed innymi. To
właśnie uzmysłowienie sobie, że wszyscy jesteśmy
dziećmi Boga, który każdego z nas powołał do
miłości, mobilizuje do pełnienia dobrych czynów,
świadczenia o Jezusie, starań o zbawienie świata.
Poprzez rozważania swojego udziału w tajemnicy paschalnej Chrystusa budzi się w nas
pragnienie ofiarnego życia dla Niego i najgłębszej
chęci zjednoczenia się z Nim w Komunii Świętej.
Podczas modlitwy uzewnętrzniamy swoją radość
z życia w przyjaźni ze Zbawicielem, a wypowiadane
słowa są wyrazem potrzeb członków wspólnoty,
naszych bliskich i wszystkich ludzi; stają się błaganiem o pokój i przemianę świata na taki, w którym

króluje Bóg. Adoracja eucharystyczna jest czasem
skupionej modlitwy. Jest też owocem osobistej
kontemplacji. Czytane i rozważane w jej trakcie
Słowo Boże ma prowadzić do odnowienia wiary.
Rozważając Ewangelię, możemy przeglądać się
w niej niemalże jak w lustrze. Ona pobudza nasze
serce, porusza nas, skłania do podjęcia postanowienia poprawy, wyzwala w nas chęć naśladowania
Jezusa. Modląc się przywołanym fragmentem
Pisma Świętego, odnosimy Ewangelię do naszego
życia, dopatrujemy się w codzienności podobnych
zdarzeń. Wielokrotnie Pan Bóg poprzez zasłyszane
Słowo daje odpowiedź na nasze pytania, pomaga
rozwiązać niekiedy trudne sytuacje. Przypominamy
sobie, że nie jesteśmy sami. W obecności Jezusa
możemy odpocząć, oderwać się od codziennych
obowiązków, pędu współczesnego świata, nabrać
dystansu do swojego życia i przewartościować je.
Obecność Chrystusa, którego możemy adorować
w Eucharystii, wywodząca się z Ofiary, zmierza do
sakramentalnego i duchowego zjednoczenia z Nim.
Zapraszamy Jezusa do każdej sfery naszego życia,
by wypełnił pustkę i pragnienie bycia kochanym.
Duchowość wspólnoty polega na bezinteresownym uwielbieniu Boga i otwarciu się na Jego
miłosierną miłość. Szukamy głębokiej relacji
przyjaźni z Panem Jezusem i nasyceni Jego dobrocią mamy w sobie naturalną chęć zwrócenia
się w kierunku drugiego człowieka, by inni mogli
w naszych oczach zobaczyć odbicie Bożej Miłości.
Pragniemy nieść orędzie Miłości wszędzie tam,
gdzie posyła nas Pan Bóg. Szczególnie przejawia
się to w uwielbieniu Stwórcy w codziennym życiu,
w drobnych czynach ewangelizacyjnych i modlitwie za potrzebujących. Grupę jednoczą także comiesięczne agape, odbywające się w każdy drugi
czwartek miesiąca w myśl zasady „Dzielmy się
chlebem i sobą!”. Wspólnota posługuje modlitwą
wstawienniczą, by pomóc innym ludziom wzrastać
na drodze wiary i dać duchowe oparcie w zmaganiach związanych z troskami dnia powszedniego.
Niektórzy z nas są animatorami podczas spotkań
kandydatów do bierzmowania oraz lektorami.
Korzystając ze swoich zdolności i pomnażając
je, zgodnie z Bożym zamysłem, włączamy się
w przygotowanie uroczystości parafialnych.
Nasza wspólnota od początku swojego istnienia natrafiła na wiele trudności. Początkowo nie
mieliśmy wśród nas osoby towarzyszącej nam
muzycznie podczas śpiewu. Dzisiaj nasza modli-
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twa za każdym razem połączona jest ze śpiewem
i akompaniamentem gitary. Przez tych kilka lat
wiele osób uczestniczyło w naszym cotygodniowym
uwielbieniu Jezusa, jednak trzonem wspólnoty jest
kilkunastoosobowa grupa osób, która systematycznie uczestniczy w spotkaniach. Uwielbiamy Boga
na różne sposoby. Ci, którzy mają odwagę i potrzebę wewnętrzną – modlą się głośno, inni włączają
się w śpiew, a jeszcze inni – milczą, by w ciszy serc
doświadczyć osobistego spotkania z Panem. Bóg
uwielbia się w każdym z nas na tyle, na ile Mu na
to pozwolimy. Stąd też każde spotkanie zaczyna
się modlitwą do Ducha Świętego, by Ten otwierał
nasze serca i pomógł nam modlić się.
Ważnym elementem są prowadzone przez
nas Wieczory Uwielbienia Jezusa odbywające się
w każdą trzecią niedzielę miesiąca w kościele. Są
niejako świętem i darem dla całej wspólnoty parafialnej, która adoruje Boga będącego w centrum.
Doświadczamy wielu łask, a najważniejszą z nich
jest przemiana serc.
W naszej wspólnocie jesteśmy bardzo różnorodni. Łączy nas wspólne uwielbianie Boga. To
w modlitwie poznajemy nasze sprawy, powierzamy je sobie wzajemnie i czerpiemy z łaski Bożej
obecności wśród nas. Modlimy się za siebie i swoje
rodziny, zabierając wypowiedziane prośby innych,
trwamy na modlitwie w tych właśnie intencjach do
następnego spotkania. Upewniamy się w swojej
wartości, bo wiemy, że nie jesteśmy sami.
Duchu Święty, buduj naszą wspólnotę! Nasze
spotkania modlitewne są otwarte i każdy, kto ma
pragnienie uwielbiać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, może przyjść, aby czynić to
z nami.
Marzena Felsmann
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Franz Czachurski, rzeźbiarz
(1975–1956)

Kościół lokalny i jego historię tworzą konkretni ludzie – świeccy i duchowni. O żywotności wspólnoty chrześcijańskiej w danej epoce
stanowi stan przekonań i przeświadczeń jego
członków w odniesieniu do istniejącego Boga,
skuteczność przekazywania depozytu wiary
i powszechność sprawowania praktyk religijnych. Temu wszystkiemu służy rozwój całej
infrastruktury parafialnej, budowa świątyń na
miarę lokalnych potrzeb, ale też ich upiększanie.
Dlatego tak ważną rolę w tworzeniu atmosfery
ułatwiającej kontakt ze Stwórcą odgrywa wystrój świątyni. Z jednej strony Domu Bożego nie
może cechować bylejakość, bo wiadomo komu
jest poświęcony – Stworzycielowi Wszechświata. Wspaniała architektura, rzeźby i obrazy,
polichromie, witraże i dekoracje zgromadzone
w przestrzeni spełniania kultu oraz dostojeństwo
sprawowanej liturgii inspiruje wiernych do pełniejszego zbliżania się do Boga. Taka jest ludzka
natura, że człowiek otoczony arcydziełami, choć
wykonanymi ludzkimi rękoma, wprowadzany jest
w przestrzeń sakralną i klimat modlitwy.
Dzieła sztuki tworzone są przez artystów obdarzonych szczególnym darem. Jednym z lokalnych
twórców, całkowicie zapomnianych, którzy przyczynili się do upiększenia naszej świątyni, jest
Franz Czachurski.
Był to rzeźbiarz i stolarz, pochodził z rodziny
od pokoleń zamieszkałych w okolicach Czarnkowa. Urodził się w dniu 3 października 1875 r.
w Lubaszu, był synem Jana i Anastazji, z domu
Racińskiej. Nieznana jest data przyprowadzenia
się rodziny Czachurskich do Trzcianki (ówczesnej
Schönlanke). Przed wojną Franz był właścicielem
pięciorodzinnego domu przy ulicy 27 Stycznia 95.
W nim to właśnie w styczniu 1945 r. Niemcy po
wkroczeniu żołnierzy sowieckich do Trzcianki –
zabarykadowali się, ostrzeliwując nacierające
wojska. Stali się więc łatwym celem dla pocisków
artyleryjskich. Dom został zburzony i wypalony,
a 70-letni Franz Czachurski wraz z żoną Olgą,
16 lat młodszą od siebie, zostali bez dachu nad

głową. Pomimo emerytalnego wieku Franz po
wojnie podjął pracę w fabryce mebli znajdującej
się przy ul. J. Matejki. Jeszcze wraz z murarzem
Szabanowskim urządził sobie trzypokojowe
mieszkanie w zabudowaniach gospodarskich,
jakie na jego posesji ocalały z pożaru. Pod koniec
życia musiał zrezygnować z pracy w fabryce, ponieważ nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Siedział
wtedy całymi dniami przy swoim warsztacie, gdzie
wykonywał kolejne rzeźby, na które miał liczne
zamówienia1.
Zachowała się też wzmianka o członkostwie
Franza Czachurskiego w 1910 r. w 18-osobowym
składzie przedstawicieli gminnych patronatu parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance2.
Franz Czachurski, bezdzietny, zmarł w dniu
5 października 1956 r. w wieku 81 lat. Pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Trzciance,
gdzie jego grób istnieje
jeszcze do dzisiaj. Szczególną opiekę nad mogiłą
roztoczyli uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół
Technicznych w Trzciance
pod kierunkiem wychowawcy i katechety Dariusza
Kolonisty-Kujawskiego.
Ślady twórczości rzeźbiarskiej Franza Czachurskiego znajdują się w wielu kościołach. W naszej
świątyni trafiliśmy na co najmniej trzy dzieła
jego autorstwa. Na ambonie zawieszone zostały
płaskorzeźby przedstawiające czterech ewangelistów z ich atrybutami:
św. Mateusza z aniołem,
św. Marka z lwem, św. Jana
z orłem i św. Łukasza z wołem. Na ścianie ambony zawieszona jest płaskorzeźba
z głową anioła, a nad głową
kaznodziei, wygłaszającego z tego miejsca kazania, umieszczony został
1 Stolarze i rzeźbiarze polscy tworzą nowy przemysł w Trzciance –
maszynopis Wiktora Stachowiaka z dnia 24 października 1959 r.
pochodzący ze zbiorów Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora
Stachowiaka w Trzciance.
2 Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914–1918
spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa, Trzcianka
2015, s. 102.
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Fot. Edwin Klessa

Fot. arch. redakcji

wizerunek Ducha Świętego w postaci gołębicy
z rozchodzącymi się wkoło promieniami.
Starsi parafianie pamiętają jeszcze czasy, gdy
w głównej nawie kościoła umiejscowione były dwa
duże dębowe żyrandole. Stanowiły one dzieło
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mi przygotowawczymi do uruchomienia Muzeum
Parafialnego z fragmentów dwóch egzemplarzy po
uzupełnieniu brakujących elementów i wykonaniu
niezbędnych prac renowacyjnych odtworzono
jeden kompletny żyrandol, który jako pierwszy
z eksponatów zawisł w przygotowywanym przez
nas pomieszczeniu wystawienniczym.

Fot. Edwin Klessa

Kolejnym elementem, również nie istniejącym
w dzisiejszym wystroju świątyni, to 12 dębowych
zacheuszków, czyli krzyży apostolskich połączonych z jednoramiennymi świecznikami. Zostały
one zawieszone w bocznych nawach, tj. w miejscach namaszczenia olejami
świętymi naszego
kościoła podczas
jego konsekracji
w 1937 r.
Udało się odrestaurować piękny
dębowy żyrandol
oraz dwa zacheuszki, a razem
z nimi przywrócić
pamięć o zapomnianym trzcianeckim artyście
rzeźbiarzu.
Edwin Klessa

Fot.: Edwin Klessa

Fot. Edwin Klessa

rąk Franza Czachurskiego z 1930 r. Po prawie 50
latach zastąpione zostały przez bardziej nowoczesne, metalowe. Kilkudziesięciokilogramowe rozłożyste dębowe żyrandole przez dziesiątki lat składowane były na poddaszu nawy bocznej kościoła.
Podlegały one wielokrotnemu przemieszczaniu
i przetrwały kilka remontów poddaszy, łącznie
z wymianą na dachu kościoła dachówki na blachę
miedzianą. Wpływało to bardzo destrukcyjnie na
stan tych okazałych, ale łatwych do uszkodzenia
drewnianych wyrobów. Obecnie w związku z praca-
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Fot. ks. Zbigniew Welter MS

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

27 sierpnia – powitanie neoprezbiterów ks. Pawła Barana MS
i ks. Jarosława Erhardta MS, decyzją księdza prowincjała Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette skierowani do naszej parafii.

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

2 września – inauguracja roku szkolnego i katechetycznego 2019/2020

8 września – poświęcenie tornistrów uczniów
rozpoczynających swoją przygodę
edukacyjną w nowym roku szkolny
przez ks. proboszcza Zbigniewa Cybulskiego MS.

14 września – uczestnictwo naszej parafii w ogólnokrajowej akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”

listopad / grudzień 2019

15

Fot. ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot. ks. Wacław Turoń MS,

Fot. dzięki uprzejmości szkoły katolickiej

19 września – odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej

29 września – gość w naszej parafii s. Wiesława FM,
misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

4 października – Dzień Patrona Katolickiej
Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny
w Trzciance
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JESIEŃ NA TALERZU, CZYLI KOTLECIKI Z SUSZONYCH GRZYBÓW
Grzyby jadalne to niewątpliwie najlepsze dary, owoce mijającej jesieni.
Podkreślają smak dań warzywnych,
mięsnych oraz przeróżnych przystawek, np. sałatek czy galaret. Nie
wyobrażamy sobie jesiennego menu
bez pizzy czy zapiekanek z grzybami
w roli głównej, pierogów z kapustą
i grzybami, jajecznicy z kurkami, aromatycznej
zupy grzybowej, panierowanych kani czy rydzów
smażonych na maśle. W spiżarni można je również przechować ususzone lub marynowane.
Nie ma chyba osoby, która nie udałaby się
ochoczo jesienią na grzybobranie. Uwielbiamy
zbierać grzyby. To swoisty odpoczynek połączony z korzyścią. Później w ramach dobrowolnie
poniesionych przez nas konsekwencji należy je
czyścić i obrać. Jednak dla tego rewelacyjnego
smaku warto to zrobić, mając na uwadze ich
wartości odżywcze. Grzyby bowiem są bogate
w witaminy, minerały, aminokwasy egzogenne.
Zawierają niewiele tłuszczu. Nazywa się je
„leśnym mięsem”, ponieważ obfitują w białko, którego ilość zależy od danego gatunku.
Najwięcej mają go borowiki i pieczarki. Myśląc
właśnie o tym, polecam przepis na kotlety
z borowików, czyli mielone w wersji wegetariańskiej z porównywalną ilością białka jak
te wykonane metodą tradycyjną:
▪  2 duże garście suszonych borowików,

▪  1 duża cebula,
▪  pęczek koperku,
▪  natka pietruszki,
▪  2 małe ząbki czosnku,
▪  2 jajka,
▪  bułka tarta,
▪  sól,
▪  pieprz,
▪  majeranek (opcjonalnie),
▪  olej rzepakowy do smażenia.
Przygotowanie dania wygląda tak:
Grzyby dokładnie płuczemy, zalewamy wodą
i odstawiamy na 12 godzin. Następnie gotujemy do uzyskania miękkości w wodzie, w której
się moczyły, przecedzamy i kroimy je w bardzo
drobną kostkę (można zmielić). Cebulę oraz
czosnek siekamy drobno i podsmażamy na
oleju na złoty kolor. Koperek i natkę siekamy
i dodajemy do cebulki z czosnkiem. Uprzednio przygotowane grzyby mieszamy z cebulą
i czosnkiem, dodajemy jajka i bułkę tartą.
Stosujemy najczęściej dwie lub trzy łyżki bułki, ale zależy od tego, czy nie jest zbyt luźna.
Przyprawiamy masę i odstawiamy na chwilę
do lodówki. Po tym czasie rozgrzewamy olej,
kotlety obtaczamy w bułce tartej i smażymy
na złoty kolor z obu stron.
Smacznego!
Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
▪ modlitwa za dusze zmarłych – wypominki – każdego dnia listopada o godz. 17.30 – 8 września ▪ Narodowe Święto
Niepodległości, Msza św. w intencji Ojczyzny – 11 listopada ▪ Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –
24 listopada ▪ roraty – od poniedziałku do soboty o godz. 6.45 od 2 grudnia ▪ akcja Mikołaj z „Wyobraźnią Miłosierdzia” – 6 grudnia ▪ Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – grudzień ▪ uroczyste
zakończenie roku kalendarzowego – 31 grudnia ▪ Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia.
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