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Moroz Ewa 
Grygier Małgorzata 
Wereszczyński Adam 
Chromiec Paweł 
Sznajder Sławomir 
Kostecki Jędrzej 
Węglarczyk Natalia 
Brzozowski Bartosz 
Kina Aleksandra 
Janik Jan 
Ratajczak Jakub 
Kobuszewski Norbert 
Kunda Fabian 
Samek Maja 
Piwońska Julia 
Kasperek Natalia 
Grześ Paweł 
Kruk Michał 
Czeszejko Jan 
Kordek Weronika 
Lewandowska Julia 
Graj Kacper 
Jarosiński Bartosz 
Sołtysiak Remigiusz 
Ratajczak Katarzyna 
Brzeziński Jakub 
Dolny Dawid 
Olszewski Grzegorz 
Kubacki Krystian 
Bednarek Wiktoria 
Sudoł Sara 
Pempera Alicja 
Kiszczak Patryk 
Bartusiak Jakub 
Grzegorski Bartosz

Wiewiórka Paweł - Stepun Agata 
Frąckowiak Adam - Wejs Anna 
Kolej Dariusz - Szczudło Joanna 
Dymek Grzegorz - Grencel Dorota 
Kolonista Kujawski Dariusz - Woźniak 
Anna
Szejner Jakub - Waśkowska Kamila 
Pempera Tomasz - Eliks Patrycja 
Baranowski Marcin - Karlak Agnieszka 
Wołk Dariusz - Baczyńska Beata 
Majek Grzegorz - Barcewicz Agnieszka 
Więckowski Paweł - Kowalska Anna 
Łaszkiewicz Bartosz - Gołębiewska Elwira 
Burda Krzysztof - Kłos Sławomira 
Czarnecki Arkadiusz - Cichorek Anita 
Szanter Przemysław - Ewert Magdalena 
Makowski Mariusz - Tkacz Katarzyna 
Gudynowski Wiesław Weleda Klaudia 
Szczyglewski Dominik - Gawrońska 
Magdalena
Wasilewski Mariusz - Wygrała Aurelia 
Szymczak Grzegorz - Karasińska Danuta 
Szmajda Andrzej - Frąckowiak Barbara 
Bąk Krzysztof - Nowak Monika 
Nowak Rafał - Matuszewska Katarzyna 
Kaczmarek Jakub - Jankowska Iwona 
Mędrek Artur - Golonka Katarzyna

Szczęść Boże młodej p a rze

Stały się D ziećm i Bożym i

Metzner Tomasz 
Kielczyk Roman 
Mosiewicz Mieczysław 
Krzyżostaniak Władysław 
Ostrowski Wiktor 
Prokop Jan 
Zielińska Helena 
Sulejewski Czesław 
Goroszkin Piotr 
Obrał Agata
Ryczak-Magdzińska Gertruda 
Kłundukowski Kazimierz 
Polowczyk Edward 
Krukowski Henryk 
Pertek Katarzyna 
Kowalski Ryszard 
Żmudowski Paweł 
Jurgiel Jan 
Michalkiewicz Maria 
Aktanarowicz Jadwiga 
Siedlecki Czesław 
Kośmidra Rajmund 
Kołotusza Arkadiusz 
Fabiański Czesław 
Bączyk Ryszard 
Cholewiński Jan 
Sobieraj Ewa 
Wika Anna 
Ślizankiewicz Aleksy 
Święcicki Stanisław 
Szuran Tadeusz 
Moskalonek Bogumiła 
Kolonista Kazimierz 
Rzepecka Helena 
Paczkowska Wanda 
Sobka Rafał 
Stepura Jadwiga 
Guźmiński Stefan

Wieczny odpoczynek ra cz im dać Panie

28 sierpnia 2001 zmarł 
ś.p. Kazimierz Kolonista.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w  liturgii pogrzebu, a szczególnie 
ks. proboszczowi Marianowi Mordarskiemu z Gdańska, ks. wikariuszowi Konradowi 
Hercowi z W ierzchowa Człuchow skiego, ks. w ikariuszow i Mariuszowi 
Dobrowolskiemu, ks. wikariuszowi Krzysztofowi Żygadło, ks. kapelanowi 
Mieczysławowi Bale, krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom serdeczne „Bóg 
zapłać”.

W imieniu Rodziny składa żona Leokadia Kolonista.
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Kochani Parafianie!

Po wakacjach, które są czasem odpoczynku 
(również w niektórych pracach duszpasterskich), na nowo 
rozpoczynamy pracę duszpasterską i katechetyczną. 
Praca ta jest niczym innym jak realizowaniem Królestwa 
Bożego na ziemi i głoszeniem światu Dobrej Nowiny 
o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie.

Zachęcam wszystkich do aktywnego włączenia się 
w życie parafii przez życie sakramentalne i modlitwę oraz 
przez zaangażowanie się w grupach i wspólnotach 
parafialnych.

Nauczycielom, katechetom, dzieciom i młodzieży 
życzę wielu Łask Bożych i darów Ducha Świętego w nowym 
roku szkolnym.

Ks. Zbigniew Wal MS

Ks. P io tr  K o m isa rz  MS,
ur. 01.05.1970 r. w Lublicy, 
zam. w Potoku 
(woj. podkarpackie), 
święcenia 09.06.2001 r. 
w Dębowcu z rąk 
ks. bpa Andre-Mutien 
Leonard z diecezji 
Namur w Belgii.
Praca magisterska 
pt. „Sakrament Pojednania 
i Pokuty drogą ku 
eucharystii w encyklikach 
i adhortacjach Jana Pawła II” 
napisana po kierunkiem 
ks. bpa Wacława 
Świerzawskiego.
Katecheta w Technikum 
Samochodowym.
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„Kiełbaska po strażacku? - bardzo proszę”

Jeśli się tylko chce, można naprawdę wiele pięknych rzeczy. 
Nasza młodzież w przedstawieniu „Przygotujcie mi drogę”

- odpust 2001

Codzienna eucharystia umacniała naszą duszę ...

Białoruska podróż do Wilna - jak widać bardzo wyczerpująca.

Między kąpielą, a zabawą na plaży, pamiątkowe zdjęcie. 
- Ochronka na kolonii.

... a Maltańczycy ratowali ciało.

My tu się kąpiemy, robimy zamki z piasku (na Białorusi), 
a z drugiej strony elektrownia atomowa w Ignalinie (Litwa) 

i ciągły nadzór z wieży strażniczej.
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3 .IX. Św. G rzegorza W ielk iego , 
papieża. Żył w VI wieku. Pochodził 
z rodziny patrycjuszów rzymskich. Był 
tw ó rcą  k la sz to ró w , sam  z o s ta ł 
z a k o n n i k i e m  - b e n e d y k t y n e m .  
Przywrócił do Kościoła ariańskich 
Longobardów, przywiązał Franków do 
Stolicy Apostolskiej, wysyłał misjonarzy 
do Anglii. Określił ostatecznie zasadę 
prymatu papieży. Przyczynił się do 
p o w stan ia  Państw a K ościelnego . 
Stworzył tez wiele dzieł literackich 
znaczących  dla nauk i  K ościoła. 
Opracował liturgie Mszy św. i innych 
nabożeństw. Jest doktorem Kościoła.

13-IX. Św. Jan a  C h ry z o sto m a , 
biskupa i  patrona kaznodziejów.
Z w a n y  Z ł o t o u s t y m  z p o w o d u  
niezwykłych zdolności krasomówczych. 
Studiował retorykę u słynnego mówcy 
Libaniusza. Żył jakiś czas jako pustelnik 
w pobliżu Antiochii. Po powrocie został 
bi skupem K onstan tynopo la . Jego  
przemówienia były tak pełne odwagi, 
że w jego otoczeniu pojawiło się wiele 
nieprzychylnych a nawet wrogich mu 
osób. Największą przeciwniczką była 
ce sa r z o w a  Eudoks ja .  Za swoje  
zdecydowanie w głoszeniu prawdy 
został zesłany na wygnanie.

2 1 .IX. Św . M ateusza , A p o sto ła  
i ewangelisty. Syn Alfeusza. Powołany 
przez Jezusa, gdy siedział jako celnik 
w bramach miasta. Prowadził działalność 
apostolską w Palestynie. Być może 
również w Etiopii lub Persji. Nie ma 
p e w n o ś c i ,  czy zg iną ł  śm ie rc ią  
męczeńską, czy też naturalną. Swoją 
Ewangelię napisał w  języku aramejskim. 
Jako jedyna nie była napisana greką. 
Tekst aramejski jednak zaginął.

27.IX. Bl. Władysława z Gielniowa, 
kapłana. Żył w XV wieku. Na chrzcie 
dano mu imię Marcin Jan. Uczył się 
w Krakowie. W Warszawie wstąpił do 
bernardynów, gdzie przybrał imię 
Władysław. Znany jest jako wielki 
kaznodzieja Męki Chrystusowej. Podczas 
swych kazań doznawał niekiedy ekstazy. 
Układał pieśni religijne w  języku 
polskim. Był pierwszym znanym poetą 
piszącym po polsku. Każdego dnia 
umartwiał się, a kiedy podróżował, robił 
to pieszo, często po prostu boso.

Spotykamy się Drodzy Czytelnicy, 
po dość długiej przerwie, podczas 
której mieliśmy okazję trochę od 
siebie odpocząć!

W r a c a m y  t e r a z  d o  
„normalnego” życia wspominając 
letnie wyjazdy, spotkania... Jednym 
słowem:

Za nami wakacje!

Jak one wyglądały? Czy były okazją do poznania 
czegoś nowego, czegoś, co pozwoliło nam przeżyć 
ciekawiej otaczający nas świat?!

Czy może tylko bezmyślnie wylegiwaliśmy się na 
plaży lub gapiliśmy przez okno samochodu? Spotkaliśmy 
na wakacyjnym szlaku jakichś ciekawych ludzi czy może 
po prostu nie mieliśmy czasu, aby kogokolwiek zauważyć?

A jak tam było z naszą Wiarą? Czy może przed 
wyjazdem powiedzieliśmy sobie: -my mamy wakacje, więc 
Ty, Panie Boże, siedź sobie sam w kościele, przyjdziemy do 
Ciebie jak wrócimy z urlopu?!

Kiedy wspominam swoje wakacyjne wyjazdy, 
zawsze słyszę głos mojej Mamy mówiący: „–popatrz synku, 
jaki ten świat jest piękny!” I szliśmy oglądać go z bliska: 
...las, łąkę, zabytkowe kamienice, przydrożną kapliczkę, 
krytą strzechą chatę. Cudowne, gotyckie czy barokowe 
świątynie i skromne wiejskie kościółki... co niedzielę 
dziękowaliśmy w nich Bogu za to, że dał nam możliwość 
oglądania tych cudów „zwykłego świata”. Dziękowaliśmy 
wspólnie, bo na wakacje zawsze wyjeżdżaliśmy razem. 
Kiedy byłem starszy nasze wakacje zaczęły się zmieniać: 
teraz, coraz częściej, to ja prowadziłem Mamę, to ja 
zagadywałem napotkanych ludzi, którzy tak ciekawie 
opowiadali o swoim życiu...

Okazało się, że Mama natchnęła mnie tą swoją 
fascynacją i tym, że we wszystkim potrafiła zobaczyć rękę 
Stworzyciela. Ta fascynacja, umiejętność dostrzegania 
piękna, świadomość obecności we wszystkim Bożego 
zamysłu, pozostały we mnie na zawsze!

Dlaczego o tym mówię? No cóż, słuchając 
wakacyjnych wspomnień pomyślałem sobie, że dziś dla 
wielu z nas brakuje takich wspólnych, rodzinnych wakacji 
w czasie których rodzice i dzieci znajdują czas na to, by 
razem dostrzegać piękno życia i świata! Czy może nawet 
czasem wspólnie szukać drogi do... Boga!

To naprawdę dobry „sposób na lato” i jeżeli tylko 
zechcemy spróbować to przekonamy się jak ciekawe 
i cudowne mogą być wakacje i jakie niezwykłe zostają po 
nich wspomnienia.

Piotr Syrotiak

Gość specjalny festynu - zespół Sadkowianie
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Jeszcze chyba nigdy trzcianeccy parafianie 
tak gorąco nie prosili swego Patrona
o wstawiennictwo, jak w tym roku... No i św. Jan 
Chrzciciel dopomógł!!

Po zalanej deszczem i zimnej sobocie 
wstał piękny, słoneczny, niedzielny poranek 24 
czerwca. Wszyscy odetchnęli z ulgą: odpust 
parafialny odbędzie się bez przeszkód!

W tym roku świętować zaczęliśmy już 
w sobotę. O godz. 1800 msza św. rozpoczęła 
uroczystości odpustow e. Po mszy św. 
W spólnota M odlitew no-Ew angelizacyjna 
p o p ro w ad z iła  ad o rac ję  N ajśw ię tszego  
S a k r a m e n t u .  W g o r ą c e j  m o d l i t w i e  
dziękowaliśmy za wszystkie łaski roku 
minionego, przepraszaliśmy za popełnione 
grzechy i prosiliśmy o błogosławieństwo na 
nadchodzący czas wakacji i cały następny rok. 
Pokrzepieni modlitwą oglądaliśmy następnie 
spektakl teatralny pt.
„P rzygo tu jc ie  Mi 
d ro g ę” w wyko- 
n a n i u  n a s z e j  
m ł o d z i e ż y  
parafialnej. Twórcą 
spektaklu był Maciej 
Frycz ,  k t ó r e m u  
pomagała Karolina 
Szkudlarek. Ogólną 
opiekę sprawował 
ks. Krzysztof.

W niedzielę 
uroczysta o d p u s
towa Suma zgroma
dziła księży z obydwu trzcianeckich parafii, 
gości z całego dekanatu, a nawet z Krakowa. 
Głównym celebransem był ks. dr Jan Kalniuk
i on też wygłosił homilię, która wprowadziła nas 
w przeżywanie Święta Patrona Parafii.

Po zakończonej procesji kolorowy tłum 
wypełnił podwórko Plebanii. Ksiądz Proboszcz 
powitał wszystkich i zaprosił do „Parafialnej 
Biesiady”, podkreślając, że ten szczególny dzień 
powinien być nie tylko uroczysty, ale także 
radosny i serdeczny.

W takim właśnie duchu pomyślany był 
p r o g r a m  a r t y s t y c z n y  o p r a c o w a n y  
i przygotowany przez Grupy Parafialne 
a poprowadzony przez p. Pawła Zajdę.

Jako pierwsi, przedstawili się nam 
piosenką uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, zaprosili również do oglądania

swoich dokonań artystycznych na wystawie, 
która znajdowała się obok sceny. Dzieci 
z Ochronki Parafialnej z dumą prezentowały 
swoje dzieła plastyczne i wbrew nazwie „Cichy 
Kącik”, głośno i odważnie wykonały wiązankę 
piosenek.

Nieco refleksji i zadumy wprowadził 
Krąg Rodzin swoim oryginalnym teatrem 
s ł o w n o - m u z y c z n y m .  Z u p e ł n i e  i n n y  
w charakterze  był ko lo row y kabare t 
„ N e o k a t e c h u m e n a t u ”, do  k t ó r e g o  
przyśpiewek z ochotą włączała się rozbawiona 
publiczność. Spory entuzjazm  wywołał, 
nieledwie profesjonalny występ lubianej przez 
wszystkich Scholi. Dumne i zadowolone ze 
swoich synów Mamy oklaskiwały skecz 
przygotowany przez Liturgiczną Służbę 
Ołtarza.

Jednym  słowem 
każdy mógł znaleźć 
c o s  c i e k a w e g o  
i wszyscy się dobrze 
bawili a przy okazji 
mogli zobaczyć jak 
i n t e n s y w n i e  
i pracowicie żyje 
nasza Parafia. Co 
p o n i e k t ó r z y  
p r z e k o n a l i  s i ę  
również, że Grupy 
P a r a f i a l n e  t o  
interesujący i akty- 
w n y  s p o s ó b  

w y r a ż a n i a  swojej  p o s t a w y  życiowej  
i godziwego zagospodarowania wolnego czasu.

Tegorocznym  gościem  programu 
artystycznego był zespół folklorystyczny z Sa
dek. Tworzą go emeryci, którzy jak sami mówią: 
chcą udowodnić, że w każdym wieku można 
w pełni korzystać z uroków życia i czuć się 
potrzebnym w pracy dla innych. Zespół liczy 25 
osób, z których najstarsze przekroczyły już 80 
rok życia! Prezentują ginącą już Kulturę 
K r a j e ń s k ą ,  jej z w y c z a j e , o b y c z a j e  
i obrzędy. Starają się połączyć to w jakiś sposób 
ze współczesnością, tak by zainteresować jak 
najszerszy krąg odbiorców, w tym także 
młodzież. Najlepszym świadectwem tego, że im 
się to udaje są liczne nagrody na różnych 
p r z e g l ą d a c h ,  n a w e t  o g ó l n o p o l s k i c h .  
Publiczność trzcianecka przyjęła zespół bardzo 
ciepło.
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Rozbawiona publiczność tym chętniej 
odwiedzała liczne stoiska, na których można 
było pokrzepić nadwątlone siły tradycyjną 
„grochówką Pana Edwarda”, kiełbaskami 
„po strażacku”, chlebem  „po w iejsku” 
(ze smalcem i skwarkami), a na deser uraczyć się 
pysznym ciastem i lodami. Strawy duchowej 
dostarczała bogata, jak zawsze oferta Księgarni 
Parafialnej. Niesłabnącym  pow odzeniem  
cieszyły się losy loterii fantowej i wszyscy 
z zapartym tchem studiowali listę atrakcyjnych 
wygranych a potem długo mieszali w pojemniku 
wyszukując ten „najszczęśliwszy” los!

W międzyczasie odbywał się doroczny 
turniej piłkarski „O Puchar Proboszcza”, 
gromadząc jak zwykle sporo zagorzałych 
kibiców. Zwycięzcą tej edycji turnieju (już po raz 
drugi) została drużyna Nauczycieli, która 
pokonała w finale Straż Pożarną.

S p e c j a l n ą  
atrakcją tegorocz
nego festynu był 
strażacki podnośnik 
koszowy, w którym, 
za niewielką opłatą 
można było wyje
chać na wysokość 35 
metrów (15 pięter!!).
Trzeba przyznać, że 
znalazło się sporo 
chętnych (i odważ
nych!) do podziwia- 
n ia  p a n o r a m y  
Trzcianki  z lotu 
ptaka. Wśród nich, ku podziwowi wielu, nie 
zabrakło również naszych Sióstr Zakonnych! 
Emocje więc rosły, tym bardziej, że zbliżał się 
moment na który oczekiwało wielu! Losowanie 
nagród Loterii Fantowej!

Ten „ważny moment” rozpoczął się o 
godz. 19-35. Wszyscy z napięciem obserwowali 
dzielną Karolinkę, która wyjmowała ze 
specjalnej urny kupony i wytężali słuch, kiedy 
p. Paweł odczytywał wylosowane numery. 
Nagrody wręczał szczęśliwcom osobiście 
ks. Proboszcz. Nie sposób ich wszystkich 
wymienić ograniczymy się więc do stwierdzenia, 
że jako pierwsze wręczono „Ciasto Siostry 
Bogumiły”, nagrodą główną był 20 calowy 
telewizor, a nagrodą specjalną - mały różowy 
prosiaczek. Żywy!!

Po rozlosowaniu nagród rozpoczęła się

zabawa taneczna prowadzona przez zespół 
“Hubaduży”. Ciepły i cichy wieczór sprawił, że 
praktycznie do końca frekwencja dopisywała 
wspaniale.

Festyn zakończył się o godz. 23.00 
wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Ksiądz Proboszcz pożegnał się ze 
wszystkimi tradycyjnym już: Spotkamy się na 
następnym festynie!

Jak zwykle wśród uczestników Festynu 
Parafialnego była również obecna nasza gazeta 
parafialna i stąd ta krótka relacja. Na jej 
zakończenie kilka słów z wypowiedzi jednego 
z organizatorów Festynu, pana Remigiusza 
Fąferka:
- kiedy zaczynaliśmy 3 lata temu mieliśmy sporo 
nadziei, ale jeszcze więcej obaw, teraz mogę 
powiedzieć, że Festyn Odpustowy przyjął się 
jako element tradycji parafii i miasta;

- mamy jasno okreś
lone i upublicznione 
ce le :  i n t eg r a c j a
społeczności para
fialnej, zaktywizo
w an ie  ludzi  do 
pozytywnego działa
nia, zbiórka fundu
szy na dzieła prowa
dzone w Parafii 
(m.in. Caritas);

-należy podkreślić, 
że festyn finansuje 
się sam i Parafia nie 

dokłada do niego ani złotówki;
-mamy szerokie grono wolontariuszy i ofiarnych 
sponsorów, którzy nigdy nie zawodzą, mało 
tego sami przychodzą i pytają jak można w tym 
roku pomóc, zdarza się nawet, że są oburzeni, 
kiedy im się wydaje, że zostali pominięci!
- będziemy to nasze dziełko kontynuować, 
wypracowaliśmy już sobie jakąś formułę na 
bieżąco wprowadzamy tylko jakieś drobne 
zmiany kosmetyczne, które poprawią i ułatwią 
nam sprawy organizacyjne. Oczywiście zmieniać 
się będzie program artystyczny, aby Festyn był 
jeszcze atrakcyjniejszy i pełniej prezentował 
prace prowadzone w Parafii.

Redakcja
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• Cześć Zośka!
• Cześć Iza!
• Jak tam Twoje samopoczucie po pielgrzymce? Już 

odpoczęłaś?
• No pewnie! Minął już prawie miesiąc od naszego 

wyjścia po błogosławieństwie Księdza Dziekana 
w naszym kościele. Wydaje mi się, że to było tak 
niedawno...

• Jak ten czas szybko leci!
• Masz rację. Pamiętasz jak na początku wakacji 

zastanawiałyśmy się, czy damy radę przejść tak 
dużo kilometrów? Było ich przecież ok. 400.

• Czym martwiłyśmy się? Przecież szłyśmy pierwszy 
raz i skąd mogłyśmy wiedzieć, że w grupie nie 
czuje się tych przebytych kilometrów.

• I chyba z tego samego powodu już po pierwszym, 
najkrótszym odcinku w Róży Wielkiej miałaś 
pierwsze odciski.

• Nie wiedziałam, że chodzenie w sandałach bez 
skarpetek nie jest dobre dla wszystkich.

• Pamiętasz nasz drugi dzień pielgrzymowania, 
kiedy to w Skrzatuszu nastąpiło połączenie 
jedenastu  grup Diecezji Koszalińsko- 
Kołobrzeskiej. Wspólnie uczestniczyliśmy 
w uroczystej Eucharystii na koniec której każda 
grupa przedstawiała się swoim hymnem lub 
okrzykiem. To było piękne!

• Pamiętam, jak przez następne chyba trzy dni 
chodziłyśmy powtarzając w kółko nasz okrzyk:” 
JEZUS JEST PANEM! AMEN!”

• Miło wspominam również Kalinę, gdzie podczas 
mszy prowadzonej przez ks. Biskupa Werno 
w idoczne było zm ęczenie niektórych 
uczestników naszej grupy.

• Zmęczenie nóg najbardziej odczuwało się 
podczas postojów, które niektórzy uznawali za 
niepotrzebne. Najgorzej było gdy „nogi się 
zasiedziały”.

• Gdy już zaspokoiłaś swój głód oraz pragnienie, 
rozłożyłaś się na zielonej polance i nie zwracałaś 
uwagi na komary i inne małe Boże stworzonka 
rozbrzmiewał „dobijający” głos z tuby: „ 
JEDENASTKA WSTAWAMY”.

• To było świetne... Często też niektórzy pomimo 
ciągłych upomnień ks. Pilota „ociągali się” przez 
co musieli szybko doganiać swoją grupę. 
A przypominasz sobie jak bałyśmy się „chrztu”? 
Chciałyśmy uciec... a po „chrzcie” chciałyśmy go 
ponownie przeżyć. Szczerze Ci powiem, że nie 
powtarzałam tej przysięgi dla „kociaków” ani jej 
nie wykonywałam.

• Ja również czyli „chrzest” będziemy miały jeszcze 
raz za rok?

• Pewnie tak!? Ale niestety... Wspaniały czas 
pielgrzymowania szybko minął i przyszła pora na 
ostatni nocleg w Kłobucku, podczas którego

ks. przewodnik dziękował swoim pomocnikom i 
uczestnikom. Przed rozejściem na noclegi, 
pielgrzymi żegnali się nawzajem.

• Pamiętam, to była najkrótsza noc. Musieliśmy wyjść 
przed wschodem słońca (ok.4.30), ponieważ 
mieliśmy być na Jasnej Górze o określonej godzinie. 
Tempo było wyczerpujące, ale świadomość, że jesteś 
coraz bliżej osiągnięcia swojego celu dodawała sił.

• Masz rację. Już za znakiem Częstochowa, pamiętasz 
jak szalałyśmy. Nie mogłyśmy uwierzyć, że dałyśmy 
radę. To były cudowne chwile...

• Ostatni dzień pielgrzymowania jest dniem 
szczególnym... Masz w sobie ogrom wiaiy, nadziei 
i miłości. Widząc cel swojej wędrówki, najbardziej 
doświadczasz działania Ducha Świętego, któiy 
napełnia Cię radością i siłą.

• Zgadzam się z Tobą. Warto dla tej wspaniałej chwili 
przejść tyle kilometrów.

• Smutno nam było wracać do domu.
• Wspólny powrót podstawionym pociągiem okazał 

się bardzo radosny. Niektórzy z nas odpoczywali 
licząc minuty do końca podróży, a inni cieszyli się 
ostatnimi chwilami spędzonymi razem.

• Wiesz, nie wyobrażam sobie tak dobrze spędzonego 
czasu bez naszych radosnych serc, którymi 
„zarażałyśmy” wszystkich dookoła. Widząc radość 
dzieci, które otrzymywały obrazki utwierdzałyśmy 
się w prawdzie, że jedynym szczęściem jest dawanie.

• Ja również tak myślę i chyba trafnie ktoś kiedyś 
stwierdził, że:” Naprawdę istnieje tylko jedna radość: 
radość obcowania z ludźmi.”

Szczególne p o d z ięk o w a n ia  składam y  
ks. K rzyszto fow i, Leszkowi, Bolesławowi o raz  
w s z y s t k i m  k le r y k o m  z a  c i e r p l i w o ś ć  
i zrozum ienie, służbie m altańskiej z a  delikatne 
i czu łe  p r ze b ija n ie  p ę c h e r zy k ó w , g ru p ie  
porządkow ej z a  szczęśliw e doprow adzenie nas 
do Częstochowy, grupie m uzycznej za  śpiew  igrę  
naszych ulubionych piosenek i ludziom , którzy  
przyjm ow ali nas na noclegi i dbali o to aby nasze 
brzu szk i były pełne.

DWA WESOŁE „SMUTASY”
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Trzcianecka Schola młodzieżowa wraz z ks. 
Krzysztofem wyjechała na wakacje - na Białoruś. Po 
raz pierwszy głównym celem było pełnienie posługi 
muzycznej, nazwanej przez nas „koncertami”. 
Służyliśmy śpiewem w parafiach ks. Alfreda Piechoty, 
któiy na Białorusi pracuje już 10 lat. Jego parafianie 
długo na nas czekali i bardzo cieszyli się z naszego 
przyjazdu, o czym przekonaliśmy się na miejscu.

Ale od początku. Mieliśmy problemy ze 
znalezieniem dobrych połączeń, z załatwieniem 
biletów..., ale na szczęście wszystko zakończyło się 
pomyślnie!

Tak więc 16.08.2001 roku o godzinie 020 
wyjechaliśmy z Trzcianki. Mimo późnej pory byliśmy 
pełni zapału, nie przerażał nas nawet fakt, że 
najbliższe 30 i kilka godzin spędzimy na stacjach i w 
pociągach. Nawet wiadomość, że w Mińsku (w 
środku nocy) mamy spędzić 8 godz. nie robiła na nas 
większego wrażenia... A to wszystko dlatego, że 
Emila ma w Mińsku zaprzyjaźnioną rodzinę, która 
przygarnęła nas na nocleg... Kolejna niespodzianka, 
którą przygotował nam Jezus to to, że pobyt w 
Mińsku przedłużył się o całą dobę, ponieważ 
zabrakło biletów na autobus. Dzięki temu 
zwiedziliśmy miasto i przekonaliśmy się, że tam 
panuje zupełnie inna rzeczywistość: czas i przestrzeń 
się nie liczą. Nawet sygnalizacja świetlna nikogo nie 
obchodzi, tzw. „wolna amerykanka” w pełnym tego 
słowa znaczeniu.

Autobusem z Mińska jechaliśmy ok. 6 godz. 
do Postaw, ale to „miasteczko” nie było naszym 
głównym celem. Stamtąd zostaliśmy odwiezieni 
samochodami(!) do miejscowości Widzy, a stamtąd 
do Dalekich (miejsca docelowego). Obliczyliśmy, że 
nasze skromne 30 i kilka godzin zamieniło się na 63 
godziny!

Mieszkaliśmy w Dalekich, w domu 
rekolekcyjnym, a spaliśmy na całkiem przyjemnym 
stryszku. W tym samym czasie była tam też młodzież z 
Białorusi (ok. 30 osób), która uczestniczyła w 
rekolekcjach. Można było zawrzeć nowe znajomości 
jeżeli ktoś oczywiście miał to szczęście i znał język 
rosyjski lub białoruski. Aha, jeszcze jedna 
ciekawostka: czas biegnie tam szybciej - zegarki 
przestawiliśmy 1 godz. do przodu.

Po niedzielnym koncertowaniu, kiedy każdy 
usatysfakcjonowany tym, że mógł dać tym ludziom coś 
z siebie, a po ich twarzach i gestach widać było, że 
czekali na coś takiego, "zaliczyliśmy banię" białoruska 
nazwa (i nie tylko) sauny! Jest to drewniany domek, w 
którym dla zdrowia bądź dla rozrywki można się pocić. 
Po 15 min. siedzenia w bani szybciutko wskakiwaliśmy 
do jeziora, aby się ochłodzić i tak w kółko. Na kolację 
pyszny kurczak z grilla i arbuz. Potem zmęczeni, ale 
szczęśliwi udaliśmy się na spoczynek. Dookoła było 
wiele pięknych i czystych jezior dlatego bardzo chętnie 
zażywaliśmy kąpieli. Najmilej czas spędziliśmy nad 
jeziorem, które jest granicą Białorusi, Litwy i (prawie) 
Łotwy. Tam na „litewskim brzegu” znajduje się 
elektrownia atomowa. Po wieczornym wspólnym 
ognisku i pieczonych ziemniakach trochę 
napromieniowani wróciliśmy na nasz strych. Będąc tak 
blisko Litwy nie mogliśmy oprzeć się pokusie 
zwiedzenia Wilna. Mimo, że to tylko 150 km, 
autobusem jechaliśmy aż 5 godzin. Nocowaliśmy u 
sióstr w klasztorze (gdzie kilka naszych dziewczyn 
starało się odkryć swoje powołanie). Spacerowaliśmy 
trochę po tym pięknym mieście, byliśmy m.in. w 
kościele p.w. św. Ducha, gdzie znajduje się pierwszy 
obraz Jezusa Miłosiernego namalowany z polecenia s. 
Faustyny. Tuż przed wyjazdem mieliśmy też mszę św. 
w Ostrej Bramie. Trochę obawialiśmy się czy uda nam 
się szczęśliwie wrócić na Białoruś, ale modlitwa czyni 
cuda(!)

Droga do domu nie była już tak długa i trwała 
ok. 28 godz. Na Białorusi spędziliśmy 10 dni. To tylko 
mała część tego co tam przeżyliśmy. „Wypoczęci” i 
radośni, a także pełni nowych doświadczeń i wrażeń z 
chęcią wracaliśmy do domów.

„KAKA”

Odpust
ku czci Matki Bożej Saletyńskiej 

19.09.2001 r.

9.00 Msza św. z kazaniem
15.00 Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu
Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 Adoracja prowadzona przez ARS
18.00 Suma odpustowa 

Nowenna
Procesja z figurą MB Płaczącej

Słowo Boże głosi ks. Bogdan Czereba MS 
z Krakowa
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Kresy Wschodnie magiczne słowa, które 
kryją w sobie tragizm pokoleń, smutek pamięci, ale 
również radość i nadzieję powrotów. Radość 
i nadzieja, ale także niepewność towarzyszyła nam 
podczas wędrowania „do tych pagórków leśnych, do 
tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem 
rozciągnionych

Właśnie tam prowadziła trasa wyprawy 
członków Biblioteki, Księgarni Parafialnej 
i Poradnictwa Rodzinnego z Ks. Proboszczem 
Zbigniewem Walem.

Dla większości uczestników to strony 
rodzinne uświęcone łzami bolesnych wspomnień 
i głęboką wiarą, która pozwoliła przetrwać. W ciągu 
krótkiego czasu od 13 do 22 lipca br. przeżywaliśmy 
różne chwile: wzruszenie u stóp Matki Bożej 
Ostrobramskiej, chwile zadumy w miejscach, gdzie 
pamięć o Mickiewiczu jest wciąż żywa. Wędrując 
„Mickiewiczowskim szlakiem” odwiedziliśmy 
Zaosie, Nowogródek, Tuhanowicze, Mir i Nieśwież. 
Z mieszanymi uczuciami odpoczywaliśmy nad 
jeziorem Świteź, gdzie zamiast spodziewanej 
romantyczności ogarnęła nas hałaśliwa, plażowa 
współczesność. Odczuwaliśmy ogromną radość 
spotkania z księżmi pracującymi na Białorusi: 
z ks. Zenonem Szcząchorem w miejscowości 
Dryświaty, z ks. Alfredem Piechotą w miejscowości 
Widzy i z ks. Andrzejem Boczarem w Witebsku. 
Z wdzięcznością przyjmowaliśmy dary od 
mieszkańców parafii, gdzie pracują nasi księża. Na 
Białorusi ludzie żyją w skrajnej biedzie, ale mimo to, 
potrafią się dzielić z innymi, do dziś czuję smak 
mleka, miodu czy jagód zbieranych o świcie na nasz 
przyjazd. Niektórzy z nas odwiedzili swoje strony: 
Raków, Bryksicze k/Nowogródka, Ciecierki 
k/Bracławia, Bogdanowo, Kłeck k/Baranowicz. 
Dziś już niewiele pozostało z dawnej świetności 
tych ziem, ale pamięć o nich wciąż żyje w naszych 
sercach. Chwile refleksji i zadumy przeżywaliśmy 
przy grobie Tomasza Wawrzeckiego ostatniego 
naczelnika powstania 1794 roku; w Wilnie na 
Rossie, gdzie „Matka i Serce”; na cmentarzu 
w Katytniu i przy grobie 11 sióstr Nazaretanek, 
które oddały życie za mieszkańców Nowogródka.

Te podniosłe chwile zakłócała nam 
litewsko-białorusko-rosyjska rzeczywistość; drogi 
pełne kurzu i pyłu, „zepsute” stacje benzynowe, 
zaskakująco pomysłowi milicjanci, wielkie liczydła 
na ladach sklepowych i butelki octu na półkach. 
Były też inne atrakcje np. kąpiel w jeziorze 
Dryświackim, gdzie woda podgrzewana jest przez 
reaktor atomowy, białoruska bania, „Ural”-motor 
ks. Zenka, czy piwo w plastikowych butelkach.

Jednak najbardziej przeżywaliśmy spotkania 
z ludźmi. Na zawsze w pamięci pozostanie nam

życzliwość i gościnność pani Michaliny gospodyni 
ks. Alfreda, pana Matuszewskiego mechanika 
samochodowego z Witebska, pani Jadwigi naszej 
przewodniczki po Nowogródku i wielu innych.

Ktokolwiek „stamtąd” powraca, wie jak 
bardzo potrzebują, żeby o nich pamiętać.

Jadwiga Witkowska

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Kafarnaum” przeżywała rekolekcje wspólnotowe 
w dniach od 9 do 14 lipca 2001 r. w Szamotułach, 
w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maiyi. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Gorzelany 
MS i s. Grażyna Matczak RM.

Tematem r ozważań  było „Życie 
chrześcijanina w Dziejach Apostolskich i dzisiaj”. 
Nauczania oparte były o fragment Pisma Świętego 
Dz 2,42. Każdy dzień poświęcony był jednemu 
z elementów budowania życia chrześcijańskiego 
wspólnotyjerozolimskiej z aplikacją na dziś.

Dzień rozpoczynała modlitwa osobista 
(adoracja Najświętszego Sakramentu), a kończyła 
szkoła modlitwy i modlitwa wspólnotowa. 
Wypełniony był nauczaniami, dzieleniem Słowa 
Bożego, wspólnym śpiewaniem, przebywaniem 
z braćmi i siostrami. W południe „ na szczycie dnia” 
była sprawowana Eucharystia.

W rekolekcjach uczestniczyło 25 osób. 
Wszyscy uczestnicy na koniec wyrazili radość 
z czasu, który dał im Pan. Głębiej doświadczyli 
Jezusa i radości dzielenia życia we wspólnocie braci 
i sióstr.

Oddajemy chwałę Jezusowi, który rozlewał 
obficie swojego Ducha i pozwolił nam na nowe 
przeżycie świeżości Jego Ewangelii.

s. Grażyna Matczak.
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Wakacje to czas radości i zabawy. Grupa dzieci 
z Ochronki i ich koleżanki i koledzy z Nowej Wsi, 
Niekurska i Pokrzywna (80 osób) cieszyli się na nie 
szczególnie mocno, ponieważ zaczynali je od kolejnej już 
kolonii (siódmej) zorganizowanej przez Caritas Parafii 
św. Jana Chrzciciela.

Dnia 26 czerwca wyjechaliśmy z naszego miasta, 
by kolejne dwa tygodnie spędzić nad jeziorem, wśród 
pięknych lasów, w uroczym ośrodku „Leśnik” 
w Jastrowiu. Gdy dotarliśmy na miejsce, zostaliśmy 
podzieleni na sześć grup. Każdą z nich opiekowali się 
wychowawcy, a nad całością czuwali jeszcze: 
kierowniczka- pani Renata Pelczar, ksiądz Leszek 
Suchodolski i higienistka- pani Lidka Strojna. Pierwszy 
dzień minął na poznaniu nowych kolegów, 
rozpakowaniu, spotkaniu z panem ratownikiem, 
omówieniem regulaminu i spacerze po okolicy. 
To wszystko sprawiło, że bardzo szybko zasnęliśmy, 
by nabrać sił na to, co przyniesie jutro...

A jutro przyniosło już zwykłe, kolonijne życie. 
Czyli: 7.30 pobudka i gimnastyka, później toaleta 
poranna i sprzątanie pokoi, śniadanie, zajęcia w grupach, 
obiad, cisza poobiednia, następne zajęcia, trochę czasu 
wolnego, kolacja, spotkanie wieczorne i o 22.00 cisza 
nocna.

Mimo iż plan się nie zmieniał, nie mieliśmy czasu 
na nudę i żaden dzień nie był do siebie podobny. 
Wychowawcy przygotowali szereg imprez, które bardzo 
skutecznie umilały kolonijne życie. Pierwszym 
konkursem były wybory Miss i Mistera. Tam 
przedstawiciele grup musieli zjeść kawałek cytryny, 
odcisnąć pomalowaną dłoń na papierze, zaśpiewać 
piosenkę lub powiedzieć wierszyk, chłopcy prosili 
dziewczynki do tańca, a one plotły warkoczyki, 
no i konkurencja najważniejsza - każdy miał przedstawić 
swoja własna modlitwę. Dopingom i oklaskom nie było 
końca!

Następną atrakcją była olimpiada. Zostaliśmy 
podzieleni na sześć nowych grup, musieliśmy wymyślić 
sobie nazwę i namalować logo drużyny. Na rozpoczęcie 
został wniesiony „najprawdziwszy” ogień z Olimpu, 
później już tylko zostały zmagania, którym nie było 
końca. Wyścigi rzędów, giy w „dwa ognie” i „nogę”, rzuty 
do tarczy, to tylko niektóre z konkurencji. Ile radości 
przynosiło nam pokonywanie samych siebie! Mogliśmy 
nauczyć się współpracy w grupie, sportowego 
zachowania i zdrowej rywalizacji.

Najstarsze grupy dokonały szczególnego 
wyczynu. Pewnej nocy zostały obudzone 
i zaproponowano im sprawdzenie swojej odwagi. 
Wyzwanie podjął każdy. Koloniści, pojedynczo, mieli do 
pokonania dystans około 60 metrów w ciemnym lesie. Po 
drodze było słychać jakieś trzaski, dźwięki, pojawiały się 
zjawy i duchy. Wszyscy jednak okazali się bardzo dzielni 
i dotarli do mety. Gdy już szykowaliśmy się do powrotu, 
napadł na nas dzik! Ile było krzyku, a później śmiechu, 
gdy zwierzęciem okazał się przebrany ksiądz Leszek!

Odbyły się także Otrzęsiny. Kolonię odwiedził 
Król i Królowa z Królestwa Kolonii, wraz ze swoim 
orszakiem. Poprosili oni dzieci, które były na takim 
wyjeździe po raz pierwszy, by przystąpiły do kilku zadań,

po wykonaniu których zostały przyjęte do grona 
kolonistów. Specjalny sprawdzian czekał na 
wychowawców, którzy pierwszy raz występowali w tej 
roli. Wśród nich był ksiądz Leszek. Na koniec 
nowoprzyjęci postanowili się odpłacić i wrzucili 
królewską parę do wody!

Innego dnia mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę, 
spryt, umiejętności w poruszaniu się w terenie, 
współpracy z innymi, sprawność fizyczną, podczas gry 
terenowej. To również sprawiło nam wiele radości! Dla 
tych, którym „w duszy gra”, został zorganizowany Przegląd 
Piosenki Kolonijnej „Skowronek”. Każdy chętny mógł 
wykazać się uzdolnieniami muzycznymi i zaśpiewać 
piosenkę.

Na szczególną uwagę zasługuje największa 
niespodzianka, przygotowana przez panią Renatę- 
jednodniowa wycieczka! Rankiem, dwoma autokarami, 
wyjechaliśmy do Żnina, by stamtąd kolejką wąskotorową 
przez Wenecję dotrzeć do Biskupina. Po przybyciu do 
pradawnej osady, zwiedzaliśmy skansen i pływaliśmy 
statkiem po jeziorze. Później pojechaliśmy jeszcze do 
Gniezna, by zobaczyć Katedrę i pomodlić przy relikwiach 
św. Wojciecha, przejść się sąsiadującymi uliczkami, 
rynkiem i zjeść pyszne lody!

Podczas tych wszystkich dni odbywał się konkurs 
czystości. Pani higienistka codziennie^ sprawdzała 
porządek w pokojach, by wybrać tych najlepszych, każdy 
się starał, by zdobyć jak najwięcej czerwonych kropek.

Oczywiście nie zabrakło chwil modlitwy 
i skupienia. Nad tym czuwał ksiądz Leszek, który zachęcał 
wszystkich do zaangażowania się w przygotowanie mszy 
św. lub prowadzenie modlitw.

Były dyskoteki, ogniska, kąpiele w jeziorze, 
długie spacery po lesie, ale niestety co dobre szybko się 
kończy. I tylko jeszcze ostatnie spotkanie, na którym każdy 
otrzymał dyplom, słodka niespodziankę i upominek, 
spakowanie bagaży i niestety musieliśmy wracać do 
domów. Na szczęście za rok kolejne wakacje!

Uczestnicy kolonii

P.S. W sposób szczególny dziękujemy tym, dzięki 
hojności których ta kolonia mogła się odbyć. Wymienić tu 
trzeba: Caritas Diecezji, Caritas Parafii, Urząd Miasta 
i Gminy Trzcianki, AWRSP, P Wiesław Abucewicz, Firma 
Braci Sekuterskich, Poczta, WUSI (nasi przewoźnicy), PZU 
SA. w Pile (ubezpieczenie dzieci i wychowawców), 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kurs wychowawców 
kolonijnych), Sanepid oraz wszystkim anonimowym 
ofiarodawcom dzielącym się z nami ofiarnym sercem.
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19. września tego roku obchodzimy kolejną 
- 155. rocznicę zjawienia Matki Bożej w La Salette. 
"Zbliżcie się moje dzieci, nie lękajcie się"- te pełne 
życzliwości słowa Maiyi mówią o matczynej trosce 
i miłości wobec dzieci, będących świadkami 
zjawienia.

Połowa XIX w. to we Francji czasy bardzo 
trudne i politycznie niepewne. Echa rewolucji 
francuskiej dały o sobie znać nie tylko przez 
spustoszenie ludzkich umysłów ale i zubożenie 
materialne ludności, szczególnie wiejskiej 
i małomiasteczkowej. Z takiego środowiska 
wywodzą się świadkowie zjawienia: 11. letni 
Maksymin i 15. letnia Melania. Sam fakt ukazania się 
Maryi ubogim pastuszkom można odczytać jako Jej 
wezwanie do zajęcia się dziećmi i młodzieżą, 
szczególnie tą ubogą, zarówno materialnie jak 
i duchowo. To wydarzenie stało się inspiracją do 
powołania w ramach tzw. opcji na rzecz ubogich - 
z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu oraz 
kolejnej rocznicy zjawienia się Matki Bożej w 
La Salette - Funduszu Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży, jako wotum wdzięczności Jezusowi za 
orędzie miłości i łaskę zbawienia oraz wotum 
wdzięczności dla Maryi za Jej macierzyńską miłość 
i troskę. Dobrze się stało, że zamiast pomnika 
marmurowego, kamiennego, czy wykonanego 
z brązu, powstał żywy pomnik upamiętniający dwa 
tysiące lat Chrześcijaństwa - na chwałę Bogu, na 
cześć Maryi i na pożytek ludzi. Fundusz jest 
bowiem także wyrazem solidarności, życzliwości 
i zrozumienia wszystkich ofiarodawców, którzy go 
tworzą, wobec różnych życiowych niedostatków, 
z jakimi boryka się współczesna rodzina polska 
w dobie przemian ustrojowych. Pragniemy, aby te 
zmiany, jakie dokonują się obecnie w Polsce, jak 
najmniej raniły sumienia i serca dzieci i młodzieży. 
Mamy nadzieję, że wysiłki program ów  
fo rm acy jnych , k tó re  w sp ie ra  F undusz 
zminimalizują skalę zachowań patologicznych 
i przestępczych z udziałem ludzi młodych, 
pozbawionych ideałów i przeżywających duchową 
pustkę. Fundusz wspiera także działania 
wychowawcze rodziców, szczególnie tych, którzy 
borykają się ze skutkami bezrobocia oraz ze 
skutkami osobistych niepowodzeń życiowych czy 
rodzinnych dram atów  (rodzina rozbita, 
osierocenie, alkoholizm itp.).

Fundusz jest pomyślany jako pomoc 
duszpasterska wobec środowisk dzieci i młodzieży 
znajdujących się pod opieką Misjonarzy Saletynów 
na terenie całej Polskiej Prowincji (przedszkola, 
szkoły, świetlice dla dzieci, grupy duszpasterskie 
itp.). W miarę możliwości wspieramy również

dzieci i młodzież z polskich rodzin na naszych 
placówkach zagranicznych - na Białorusi, Ukrainie 
i w Kazachstanie. Formacja dzieci i młodzieży, 
to jeden z głównych celów, jaki stawia sobie nasze 
Zgromadzenie Zakonne. Ponad 80% naszych 
współbraci zaangażowanych jest w to dzieło. 
Doceniamy ich wychowawcze wysiłki. Robią 
naprawdę wiele. Mają mnóstwo pomysłów, 
ale często nie mają środków na to, aby je 
zrealizować. Sam doświadczyłem tego już na 
pierwszej placówce w Sobieszewie. Tam wielki 
wysiłek wspólnoty parafialnej koncentrował się na 
odbudowie spalonego kościoła. Było więc trudno o 
specjalne fundusze dla dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin bardzo biednych. 
W następnej mojej placówce - w Rzeszowie 
w której pracowałem w Duszpasterstwie Dzieci 
Niepełnosprawnych oraz w świetlicy Caritas - 
dojrzewała myśl, aby nie koncentrować się tylko na 
problemach lokalnych na terenie jednej, 
czy drugiej parafii, ale wypłynąć na głębsze wody 
i rozwinąć działalność na całą Polską Prowincję. 
Tak też się stało.

Nie byłoby jednak tego dzieła, gdyby nie 
rzesza ludzi dobrej woli, firm i instytucji, którzy 
wspierają naszą działalność. To oni jawią się dzisiaj 
jako Weronika i Szymon, aby otrzeć chustą 
zranienia, by podnieść krzyż choroby i rodzinnych 
problemów’, by zapłacić za " gospodę" i trud 
leczenia jak miłosierny Samarytanin, by sprawić 
miły upominek jak Święty Mikołaj. Dzięki nim do 
chwili obecnej mogliśmy interweniować w ponad 
dwóch i pół tysiącach przypadków wspomagając 
przez zapomogi i stypendia, udzielając pomocy 
w leczeniu oraz przez organizowanie wypoczynku 
połączonego z chrześcijańską formacją podczas 
wakacji, ferii zimowych i cotygodniowych 
weekendów dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich 
i patologicznych, dzieci niepełnosprawnych oraz 
dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Za trud, poświęcenie i życzliwą przyjaźń 
pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla 
wszystkich ofiarodawców^ i zapewnić o nieustannej 
modlitwie w ich intencjach. Jednocześnie dla 
wszystkich, którzy pragną przyłączyć się do naszej 
inicjatywy podaję nazwę i numer konta 
bankowego:
Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki 
Bożej z La Salette, Bank Pekao S.A. O/ Zakopane: 
12401587 - 2109965-2700-401112-001.

Ks. Fryderyk Wyrostek MS 
Dyrektor FPDM
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Zakończenie Olimpiady Kolonijnej - Jastrowie 2001„Ojojoj i ajajaj Pan Bóg kocha każdy kraj” 
- wystąp scholki. Odpust 2001.

Nauczyciele - Zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej 
z Ks. Proboszczem. Odpust 2001.

Waluś nawet jak śpi, to się modli.

Najświętsza ofiara sprawowana i przeżywana u stóp 
Maryi Ostrobramskiej - to spełnienie naszych marzeń.

Nareszcie! Ale do Jasnej Góry jeszcze kilka kilometrów.

Tuż po Mszy Św. w kościele znajdującym się 
w centrum Mińska obok pałacu prezydenta Białorusi.

A tak wyglądaliśmy z góry. Odpust 2001.
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W dniu 29.06.2001 r. miało miejsce 
oficjalne o tw arcie  W arsztatów  Terapii  
Zajęciowej, zorganizowanych pod patronatem 
Caritas parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której 
p r ze wo dn ic zy ł  Ks. Prowincja ł  Księży 
Misjonarzy Saletynów Józef Krzyszycha. Po 
Mszy św. uczestnicy udali się pod budynek 
Warsztatów położony przy ul. 27 stycznia 41, 
gdzie dokonano przecięcia wstęgi w obecności 
zaproszonych gości tj. Pana Starosty Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego Feliksa Łaszcza, 
Burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka Pawła 
K olendow icza, P rzew odniczącego  Rady 
Powiatu Tadeusza Mańczaka oraz przybyłych 
parafian i rodziców osób uczestniczących w 
zajęciach Terapii. O przecięcie w stęgi 
p o p ro szo n o  Panią Annę W yrzykow ską 
nauczycielkę klas specjalnych i Pana Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej Leszka Palacza. 
Poświ ęcen ia  o b i ek t u  d o k o n a ł  Ksiądz 
Prowincjał. Oficjalne słowo wygłosił Robert 
Czempiński kierow nik now o otwartej 
placówki, który powiedział: „Przestrzeń
międzyludzką wypełnia słowo, słowo, które 
każdy z nas przekształca w czyn niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. Pomoc w 
życiu społecznym  to przede wszystkim 
akceptacja drugiego człowieka bez względu na 
jego wygląd czy pozycje społeczną. Każdemu 
należy się szacunek zagwarantowany przez 
prawo naturalne do którego zobowiązuje Bóg 
zapraszając człowieka do współpracy z Nim...” 
Następnie podziękowano wszystkim tym,

którzy przyczynili się do powstania tej placówki, 
która służy pomocą człowiekowi w znalezieniu 
miejsca w s p o ł e c z e ń s t w i e  i rozwoju 
umiejętności  osob istych . Oprócz  osób 
prywatnych zaangażowanych w to dzieło 
i Starostwa Powiatowego wraz z Urzędem 
Miasta i Gminy Trzcianka znalazły się również 
firmy, które chętnie, w  m iarę swoich 
możliwości, udzielały pomocy. Były to: Firma 
Copal ,  BAHECO, kwiaciarnia  Państw a 
Margańskich „Zielono Żyj”, Seaking Poland 
z Czarnkowa. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali 
medale zrobione przez uczestników Warsztatów 
w ramach zajęć terapeutycznych i uczestniczyli 
w  krótkim przedstawieniu zorganizowanym na 
tę okoliczność. Ofiarodawcom jeszcze raz 
dziękujemy za okazanie dobroci drugiemu 
człowiekowi, które na pewno zaprocentuje. 
Dziękujemy również piekarni „Bochenek” za 
nieodpłatne przekazywanie chleba n a  drugie 
śniadanie i piekarni „WEMAR”.

Warsztaty funkcjonują od 1.06.2001 r. 
B i e r z e  w n i c h  u d z i a ł  20 o s ó b  
n iepe ł nosprawnych ,  które p od  opieką 
terapeutów  w czterech pracow niach tj. 
g o sp o d ars tw a  d o m ow eg o ,  artystycznej ,  
ceramicznej i stolarskiej rozwijają swoje 
z d o l n o ś c i  m a n u a l n e ,  o p r ó c z  z a j ę ć  
w pracowniach jest prowadzona intensywna 
rehabilitacja usprawniająca fizycznie osoby 
posiadające kłopoty ze zdrowiem fizycznym. 
Uczestnicy warsztatów objęci są również opieką 
duszpasterską, logopedyczna i psychologiczną.

RPA
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Dnia 3 lipca rozpoczęła się w Katolickiej 
Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży półkolonia 
zorganizowana przez „Caritas” Parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance. Uczestniczyły w niej 
wszystkie dzieci i młodzież, które regularnie 
uczęszczają na zajęcia odbywające się w tym 
obiekcie od wtorku do niedzieli w godzinach 17- 
21. Uczestników (razem 37 osób) podzielono pod 
względem wieku na dwie grupy.

Jak na każdej dobrej półkolonii nie mogło 
oczywiście obyć się bez licznych konkursów i 
zawodów sportowych. Poszczególne rozgrywki 
miały miejsce w kolejnych dniach połkolonii 
zarówno w grupie starszej jak i młodszej, a ich 
zakończenie wraz z wręczeniem nagród nastąpiło 
w dniu 21 lipca 2001 r. W planie zajęć były 
p onad t o  wycieczki  r owerowe ,  zajęcia 
profilaktyczne i plastyczne, dyskoteki i ogniska. 15 
lipca świetlicę odwiedził ks. Piotr Bonarek 
Misjonarz Saletyn pracujący obecnie na 
Madagaskarze. Spotkanie to było okazją do 
poznania kultury i obyczajów Malgaszy. Jeśli 
chodzi o gości to miały także miejsce dwa 
spotkania z mieszkankami Corps, niedaleko La 
Salette.

19 lipca uczestnicy półkolonii udali się na 
wycieczkę autokarową do Poznania. W programie 
były min.: zwiedzanie Katedry śś. Piotra i Pawła, 
Kościoła Farnego, wizyta na Starym Rynku, w 
Palmiarni i oczywiście w ZOO. W drodze 
powrotnej urządzono piknik. Wszyscy wrócili 
bardzo zadowoleni.

Cała półkolonia połączona była z tzw. 
„dożywianiem”. Polegało ono na codziennym 
wydawaniu na terenie świetlicy pożywienia w 
postaci kanapek, dań na ciepło, jogurtów, 
owoców i słodyczy. Pomysł sprawdził się, co było 
bardzo widoczne.

Zakończenie półkolonii miało miejsce w 
dniu 3 sierpnia 2001 r. Z pewnością zapadnie ona 
w pamięci wielu osobom, które mogły mile 
spędzić wolny czas i nauczyć się wielu rzeczy. W 
tym miejscu dzieci i młodzież uczestniczący w 
letnich zajęciach pragną podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do ich organizacji, a w 
szczególności wszystkim Opiekunom na czele z 
ks. Wacławem za ich ogromny wkład czasu i 
pracy. Bóg zapłać!

P.S. Półkolonia została sfinansowana przez 
U. M. i Gm. w Trzcianki.

Łukasz Nowak

17 lipca rano, żegnani skąpaną w deszczu 
Trzcianką wyjechali w stronę Gdańska...

Scholka i Dziecięcy Żywy różaniec, pod 
opieką s. Barbary i s. Beaty przeżywały kolejny już 
wakacyjny obóz czas spędzony z Jezusem i pod 
Jego okiem. Dzieci zamieszkały w domu 
rekolekcyjnym sióstr Betanek. Każdy dzień 
przynosił nowe niespodzianki i zaskakiwał 
bogactwem przeżyć. Można było wykąpać się w 
morzu, pływać prawdziwym wodolotem na 
Westerplatte, oglądać złote ryby (naprawdę !) w 
oceanarium, wdrapać się na wieżę w Kościele 
Mariackim, a przede wszystkim bawić się w 
wesołym miasteczku.

Jednak najważniejsze było, aby przeżyć 
prawdziwe spotkanie z Jezusem. Dzieci 
uczestniczyły codziennie w Eucharystii, miały 
spotkania w grupach, katechezy, adorowały Pana 
w Najświętszym sakramencie. Był też czas na 
modlitwę osobistą i szkołę śpiewu. Każdy dzień 
był rozważaniem jednej tajemnicy różańca. 
Stosownie też do danej tajemnicy dzieci 
wykonywały różne zadania, które miały im pomóc 
w zbliżeniu do Boga i do drugiego człowieka.
Na obozie nie było leniuchów. Każda grupa mogła 
wykazać się umiejętnością mycia naczyń , 
sprzątania w jadalni, obierania ziemniaków. 
Dzieci pomagały Lidce Kasperek która na obozie 
zdobyła tytuł mistrza kuchennego.

Czas pobytu w Gdańsku to nauka 
przebaczania, dobroci, szacunku wobec innych , 
życia we wspólnocie, rezygnowania ze swoich 
zachcianek. Wierzymy, że Jezus ten czas 
błogosławi i ogarnia swoim pełnym miłości 
Sercem.
Drogie dzieci dobrze, że jesteście!!!

s. Beata



Kochane Dzieci!

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Cieszycie się, prawda? Życzymy Wam dużo radości, a w szkole 
samych miłych dni. W tym nowym roku, pełnym pracy, ale i zabaw nie zapominajcie o Jezusie. 
Przychodźcie do Niego często, mówcie Mu o waszych troskach i kłopotach, o radościach. On czeka!

Msza św.
niedziela godz. 11.00

Spowiedź
w każdy I piątek m-ca godz. 16.30

Zapraszamy Was do grup 
dziecięcych:
- Aspiranci i Ministranci
- Scholka (niedziela 11.00)
- Żywy Różaniec
(spotkania wtorki lub piątki 16.00)

Czekamy!

Dzieci (jeszcze) o wakacjach:

- Dziękuję Ci Jezu za to, że mile spędziłem wakacje i za to, że nic złego nic się 
nie stało
Patryk A

- Dziękuję Ci Jezu za pięknom pogodę za to że byłeś ze mną całe wakacje 
Patryk

- Dziękuję Ci Jezu, że byłem u dziatka I pojechałem z ciocią do Poznania 
Mateusz Gawroński

- Dziękuję Ci Jezu za to, że była ładna pogoda, mogłam się bawić w piaskownicy 
z koleżankami i mogłam się opalać na słońcu
Lucyna Mikołajczyk

Uwaga! Wznawiamy Konkursy!
Konkurs wrześniowy!!

Odpowiedz na pytania:
1. W którym roku objawiła się Maryja na La 

Salette?
2. Z kim rozmawiała Płacząca Pani?
3. O co prosiła Matka Boża dzieci?
4. Gdzie znajduje się polskie La Salette?
5. Ilu księży saletynów pracuje w naszej 

parafii?

Odpowiedzi przynieście w niedzielę 
23.09.2001 r.
Do wygrania niespodzianka.


