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NAUCZANIE PAPIESKIE

Staroœæ
– wielki
dar ³aski
Boga
Staroœæ stanowi przedmiot wielu

przys³ów w polskiej kulturze. Tym

najbardziej popularnym jest

niew¹tpliwie: „Staroœæ nie radoœæ”.

Wiele osób tak w³aœnie postrzega

ostatni etap w ¿yciu ka¿dego z nas.

Kreuje siê go jako okres smutku,

samotnoœci i bezproduktywnoœci.

Wspó³czesna kultura promuje fenomen

m³odoœci. W pêdzie ¿ycia codziennego

nie ma miejsca na poœwiêcenie uwagi

osobom w dojrza³ym wieku, dlatego te¿

temat ten jest bardzo czêsto pomijany.

Papież Franciszek przez wielu ludzi postrzega−
ny jest jako bardzo nowoczesny. Nie przechodzi
on jednak obojętnie obok seniorów, dzięki cze−
mu tworzy nową modę. Swój szacunek do star−
szych ukazywał od pierwszych chwil pontyfikatu.
Obierając Stolicę Piotrową, podczas wystąpie−
nia inauguracyjnego modlił w intencji swojego
— o dziewięć lat starszego — poprzednika Be−
nedykta XVI. Zaznaczył w ten sposób swój wielki
respekt dla korzeni i tych, którzy poprzedzają nas
w drodze. Ojciec Święty zakochany w młodzieży
nie zapomina o ludziach w poważnym wieku.
W dniu 28 września 2014 r. zorganizował w Wa−
tykanie spotkanie i Mszę świętą dla osób star−
szych, kiedy to zaznaczał, jak ważna i cenna jest
ich obecność w naszym życiu. Po raz kolejny wy−
raził wtedy swój wielki szacunek do swojego
poprzednika. Ubolewał, iż Papież Senior nie za−
mieszkuje w Watykanie, gdyż wg niego „dobrze
jest mieć w domu mądrego dziadka”. Ojciec
Święty zauważa, że młodsze pokolenia powinny

darzyć szacunkiem seniorów
oraz uczyć się mądrości życia
od swoich poprzedników.
Jako wzór Papież ukazuje
nam Matkę Bożą. Nawiązu−
jąc do jej ewangelicznego
spotkania z Elżbietą mówił:
„Maryja (…) wskazuje nam
drogę: wyjście na spotkanie

starszej krewnej, przebywanie z nią, oczywiście
po to, żeby jej pomóc, bo jest starsza, ale także
i przede wszystkim, żeby uczyć się od niej mą−
drości życia”. Wielokrotnie zauważał, jak wiele
dobrego w życiu młodego pokolenia potrafią zdzia−
łać seniorzy, przede wszystkim poprzez przeka−
zywanie mu mądrości życiowej, wsparcia emo−
cjonalnego, historii oraz dawanie poczucia zako−
rzenienia — przynależności do wspólnoty ludzi
idących tą samą drogą życia.

Papież Franciszek zwrócił się również ze sło−
wami uznania i otuchy do swoich rówieśników.
Powiedział: „Starość jest czasem łaski, kiedy Pan
Bóg wzywa nas ponownie, abyśmy zachowali
wiarę i przekazywali ją, byśmy się modlili, zwłasz−
cza modlitwą wstawienniczą. Starcy mają wielki
dar rozumienia najtrudniejszych sytuacji, a kiedy
się modlą, ich modlitwa ma wielką siłę, jest prze−
można.” Zauważył też, jak ważna jest ich obec−
ność w społeczeństwie mówiąc, iż „naród nie−
szanujący ludzi starszych jest bez przyszłości,
gdyż utracił pamięć”. Nazwał seniorów „skarbem
społeczeństwa”. Uznał też, że możliwość oglą−
dania swoich dzieci i wnuków jest dla nich bło−
gosławieństwem, ale jest też zadaniem, które
polega na przekazywaniu życiowego doświadcze−
nia, mądrości, historii rodziny, narodu oraz na
dzieleniu się wiarą.

Okres starości uznaje się bardzo często jako
bezproduktywny. Należy jednak zauważyć, iż na−
zywamy go również bardzo często „jesienią wie−
ku”, a przywoływana pora roku jest przecież
czasem owocowania i zbiorów. Papież Franci−
szek swoim głoszeniem i postawą zachęca do
traktowania ludzi starszych jako skarbu — źró−
dła mądrości i miłości, oraz dodaje im otuchy,
przypominając, jak ważni są w dzisiejszym
świecie.

Aleksandra Juckiewicz

„My — Kościół święty, Lud
Boży, Synowie i Córki odku−
pieni Najświętszą Krwią Chry−
stusa” (tak zaczynał każdą
naukę rekolekcjonista) —
każdy z nas wyjątkowy, waż−
ny, umiłowany Miłością Przed−
wieczną, ukształtowany
w łonie swej matki z wielką
pieczołowitością, naznaczony
przez Boga, poznany jeszcze
przed narodzeniem, Naród
Wybrany, nowe Jeruzalem!

To do nas Pan Bóg posłał
swego Ducha, by podczas
tych kilku dni ożywić naszą
nadzieję, przybliżyć nas do
Królestwa Niebieskiego, wy−
prostować ścieżki prowadzą−
ce do Niego. Przysłał do nas
wyjątkowego rekolekcjonistę
— młodego kapłana, z mocą
i charyzmatycznie głoszącego Słowo Boże, od−
znaczającego się wielkim namaszczeniem do
Najświętszego Sakramentu Ołtarza, z pietyzmem
i wiarą sprawującego Ofiarę Mszy świętej. Pan
Bóg po raz kolejny upomniał się o swój lud, przy−
chodząc w Ewangelii i modlitwie za pośrednic−
twem swojego sługi.

Nowo przybyły do naszej parafii ks. Radosław
Siwiński święcenia kapłańskie przyjął w diecezji
koszalińsko−kołobrzeskiej w 2007 r. Wcześniej
przynależał on do Wspólnoty św. Jana założonej
przez francuskiego dominikanina Marie−Domini−
que Philippe’a, w której żył i formował się przez
szereg lat. Pracował także na misjach w Rumu−
nii i Gwinei. Jest inicjatorem i koordynatorem
wielu akcji ewangelizacyjnych.

Również i my mogliśmy doświadczyć odnowy
duchowej poprzez uczestnictwo w codziennej
adoracji Jezusa, Mszy świętej, słuchaniu homilii
skupiających się na wierze i miłości. W naucza−
niu kapłana została przywołana cała gama biblij−
nych postaci — przyglądaliśmy się Dawidowi, Za−

R E K O L E K C J E   A D W E N T O W E
– zjednoczenie spragnionych serc Boga i cz³owieka

cheuszowi, setnikowi z Kafar−
naum, nierządnicy czy kobie−
cie cierpiącej na krwotok.
Mieliśmy możliwość odnaleźć
siebie na kartach Biblii. Re−
kolekcjonista z wielkim prze−
świadczeniem mówił o tęsk−
nocie Boga za nami i Jego
pragnieniu rozlewania się
w naszych sercach. Elemen−
tem towarzyszącym naszemu
zaangażowaniu w Eucharystię
było wielbienie Przedwieczne−
go pieśniami, każdego dnia
z coraz to większym zapałem
i oddaniem. Dało się odczuć
atmosferę chęci zawierzenia
Bogu — naszemu Stwórcy,
Panu i Królowi. Momentem
szczególnie sprzyjającym
temu aktowi był wtorkowy
wieczór, podczas którego od−

była się Msza święta, a po niej modlitwa o uzdro−
wienie. Miłosierny Ojciec dotykał naszych zranień
w sakramencie pokuty, by z jeszcze większą
łaską przychodzić do ludzkiego serca w modli−
twie wstawienniczej.

Chwała Boga objawiała się w wypełnionym
kościele, w sercach chłonących Słowo Boże,
w wewnętrznych postanowieniach oddania się
Najwyższemu w rzeczach małych, w naszej co−
dzienności. I o tej codzienności było bardzo wie−
le… Ksiądz rekolekcjonista obrazował swoje roz−
ważania wieloma przykładami ze swojego życia,
posługi. Usiłował uzmysłowić nam, jak sam od−
krywał Światło Boga w powszedniości. Oddać się
bez reszty, zaufać do końca, wielbić Boga w Jego
Żywym Ciele — to wskazówki ks. Radosława
Siwińskiego, by wzrastać w wierze.

W naszym Kościele panowała radość płynąca
z uwielbienia Boga. Dostaliśmy przedsmak tego,
co czeka nas w wieczności, gdy tylko zaufamy
Oblubieńcowi.

Marzena Felsmann
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14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej — święto oświaty i szkolnictwa wyższe−
go. Z tej okazji w niedzielę 19 października ks. pro−
boszcz Wawrzyniec Skraba MS zaprosił do kościoła
wszystkich pracowników szkół — czynnych, jak
i emerytowanych, na uroczystą Mszę św. sprawowaną
w ich intencji. Po jej zakończeniu odbyło się spotka−
nie w auli Domu Parafialnego.

16 października przeżywaliśmy 36 rocznicę wybo−
ru kard. Karola Wojtyły na papieża. Po wieczornej Mszy
św. dziękczynnej udaliśmy się procesyjnie pod po−
mnik Papieża, aby złożyć kwiaty i odmówić wspólnie
modlitwę różańcową.

18 października Kościół obchodzi liturgiczne świę−
to św. Łukasza Ewangelisty, który jest m.in. patro−
nem służby zdrowia. Z tej okazji w piątek 17 paździer−
nika duszpasterstwo służby zdrowia przy parafii pw.
Matki Bożej Saletyńskiej zorganizowało dla wszyst−
kich pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i opie−
kujących się chorymi Mszę św. w ich intencji.

19 października w 30 rocznicę śmierci błogosła−
wionego ks. Jerzego Popiełuszki podczas Sumy na−
stąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii kapelana
warszawskiej „Solidarności” do naszej parafii. Po
zakończeniu wszystkich Mszy św. była możliwość
oddania publicznej czci szczątkom kapłana poprzez
ich ucałowanie. Przypominamy, że są to relikwie pierw−
szego stopnia.

24 października w siedzibie Starostwa Powiato−
wego w Pile nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych,
publikacji Seniorzy północnej Wielkopolski 2014 oraz
drobnego upominku wyróżnionym przez pilskie Sto−
warzyszenie Pro−Senior aktywnym i zasłużonym naj−
starszym wiekiem przedstawicielom naszego regio−
nu. Jednym z uhonorowanych został ks. Zbigniew
Welter MS, który większość swego kapłańskiego życia
spędził w naszej parafii.

1 listopada wraz z całym Kościołem w Polsce ob−
chodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Na cmen−
tarzu komunalnym proboszcz naszej parafii ks. Waw−
rzyniec Skraba MS celebrował Mszę św. i wygłosił Sło−
wo Boże. Eucharystię koncelebrowali duszpasterze obu
trzcianeckich parafii oraz księża goście. Uroczystość
na cmentarzu parafialnym rozpoczęła się modlitwą
wypominkową za zmarłych, którą poprowadził ks.
Krzysztof Juszczyk MS. Następnie wikariusz ks. Piotr
Stangricki MS wraz z duszpasterzami parafii celebro−
wał Mszę św., podczas której wygłosił homilię.

2 listopada obchodziliśmy wspomnienie wszyst−
kich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Na
cmentarzu komunalnym podczas Mszy św. oraz kro−
cząc w procesji cmentarnymi alejami, modliliśmy się,
powierzając Panu tych wszystkich, którzy poprzedzili
nas w drodze do Domu Ojca.

W imieniu ks. proboszcza i całej wspólnoty para−
fialnej składamy serdeczne podziękowania dyrekto−
rowi Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance panu
Robertowi Ziółkowskiemu oraz młodzieży klas pierw−
szych działającej pod opieką pana Dariusza Koloni−
sty−Kujawskiego za uporządkowanie cmentarza pa−
rafialnego przed uroczystością Wszystkich Świętych.

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Nie−
podległości. Obchody 96 rocznicy odzyskania wolno−
ści rozpoczęły się w Trzciance uroczystą Mszą św.
w intencji Ojczyzny celebrowaną w naszym kościele
parafialnym. Po jej zakończeniu w ramach dalszej
części manifestacji uczuć patriotycznych z placu ko−
ścielnego wyruszył ulicami miasta barwny pochód
prowadzony przez kawalerzystów w historycznych
mundurach. Jego uczestnicy zatrzymali się przy krzy−
żu upamiętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do
Macierzy, gdzie złożono kwiaty.

16 listopada odbywały się w naszym kraju wybory
samorządowe 2014. Życzymy wszystkim wybranym,
aby za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela oraz
płaczącej Pani z La Salette — szczególnych patronów
Trzcianki — dobry Bóg błogosławił im w pracy realizo−
wanej dla dobra całej społeczności miasta i gminy.
Szczęść Boże!

22 listopada Kościół obchodzi liturgiczne wspo−
mnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki
śpiewu kościelnego, chórzystów i organistów. W dniu
wspomnienia swojej patronki Chór Trzcianeckiego
Domu Kultury Pasjonata uczestniczył wraz z parafia−
nami w Mszy św. oraz wystąpił w okolicznościowym
koncercie.

24 listopada w Hali Sportowo−Widowiskowej
w Trzciance odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki
Chrześcijańskiej Cecyliada 2014. Eliminacje corocz−
nie są organizowane przez Zespół Szkół Katolickich
im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.

29 listopada u progu Adwentu poprzez organiza−
cję II Kongresu Wspólnot Parafialnych zainaugurowa−
liśmy w naszej parafii nowy rok liturgiczny.

30 listopada przypadała I Niedziela Adwentu, która
rozpoczyna w Kościele rok liturgiczny. Naszym ducho−

wym wyrazem oczekiwania na nadejście Świąt Naro−
dzenia Pańskiego i rozpoczęcia roku liturgicznego były
rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. dr Rado−
sław Siwiński — ewangelizator i egzorcysta diecezjalny.

W listopadzie w ramach akcji „Pomoc Polakom
na Kresach”, organizowanej przez Stowarzyszenie
Odra−Niemen, w naszym kościele przeprowadzono
zbiórkę produktów dla naszych rodaków żyjących poza
wschodnimi granicami Polski.

1 grudnia parafialny Caritas rozpoczął XXI edycję
akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jej tego−

rocznym hasłem jest „Dziecko sercem rodziny”. Uzy−
skany dochód, jak co roku, jest przeznaczony na po−
moc potrzebującym dzieciom oraz na dofinansowa−
nie świetlic środowiskowych.

3 grudnia w naszej parafii zainaugurowano akcję
charytatywną „Choinka 2014”. W jej poprzednich
czterech edycjach dzięki ludziom dobrej woli — na−
szym Parafianom, już prawie 700 dzieci otrzymało
świąteczne prezenty. Bardzo często był to jedyny upo−
minek, jaki dostały one z okazji Bożego Narodzenia!

Piotr Syrotiak
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1 listopada, Wszystkich Œwiêtych

II Kongres Wspólnot

Cecyliada 2014

11 listopada

Spotkanie seniorów

Rocznica wyboru œw. Jana Paw³a II

Dzieñ Edukacji Narodowej
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O
rszak Trzech Króli odwołuje się do histo−
rycznego wydarzenia opisanego w Ewan−
gelii Mateusza. W przywoływanym fragmen−

cie Pisma Świętego mędrcy, magowie ze Wscho−
du, podążając za gwiazdą, docierają do Betlejem,
aby złożyć pokłon Władcy świata. Przynoszą ze sobą
symboliczne dary wyrażające wiarę w godność kró−
lewską Dziecięcia i Jego Bóstwo. Uroczystość Ob−
jawienia Pańskiego, przypadająca na dzień 6 stycz−
nia, jest jedną z najstarszych w Kościele. Symboli−
zuje pokłon świata reprezentowanego przez pogan,
stanowiący dopełnienie wcześniejszego orszaku,
który dotarł do Chrystusa tuż po Jego Narodzeniu,
składającego się z aniołów i prostych pasterzy, przy−
byłych do zapowiadanego od wieków Zbawiciela.
W postaciach Trzech Króli od początku Kościół do−
strzegał całą rodzinę ludzką, która odkrywa w No−
wonarodzonym Mesjasza, Syna Bożego.

Orszak Trzech Króli możemy śmiało nazwać
największymi jasełkami na świecie, w których opo−
wiadamy prawdziwą historię przyjścia na świat
Księcia Pokoju. Celem podążania tej przeogrom−
nej świty jest wspólne kolędowanie i wznoszenie
modlitwy, a także odnowienie tradycji wspólnego
świętowania. Dlatego to wydarzenie jawi się
w kulturze i życiu wiary jako te, które angażuje
i integruje całe rodziny, a także społeczności lokal−
ne i środowiska szkolne. Trzej Królowie prowadzą−
cy orszak symbolizują trzy kontynenty — Europę,
Azję i Afrykę. Za nimi podążają dzieci ubrane w ko−
lorowe szaty — one pełnią rolę świty władcy. Za
orszakami Trzech Króli podążają mieszkańcy mia−
sta z głowami przyozdobionymi rozdawanymi koro−

nami. Na trasie orszaku znajdują się stacje teatralne
ukazujące wydarzenia jasełkowe: dialog z aniołem,
walka dobra ze złem, rozmowa Heroda z Mędrca−
mi. Zwieńczeniem całości jest pokłon złożony Dzie−
cięciu Jezus i Świętej Rodzinie oraz złożenie da−
rów, a następnie wspólne kolędowanie będące
oznaką radości wypływającej z faktu, że Niebo przy−
bliżyło się do ludzkości.

Inicjatywa realizowania orszaków Trzech Króli
niezwykle dynamicznie rozwija się w Polsce szcze−
gólnie od 2004 r. Pierwszy taki polski orszak po−
wstał jako przedłużenie jasełek z udziałem uczniów
odbywających się w szkole Żagle prowadzonej przez
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Ster−
nik. Rosnące zainteresowanie przedsięwzięciem
sprawiło, że warszawska inicjatywa zdobyła wielki
rozgłos i w roku 2008 uczestnicy musieli wyjść na
ulicę. Następnie w 2009 i 2010 r. orszaki odbyły
się w Warszawie i Toruniu. W 2011 r. z powodu
uczynienia dnia 6 stycznia dniem wolnym od pracy
zainteresowanie orszakami wzrosło niesamowicie.
Jak się okazało, orszaki odbyły się w sześciu mia−
stach. W kolejnym roku zrealizowano je w 24 miej−
scowościach, a w 2013 r. — w 92 miejscowo−
ściach w Polsce. W ubiegłym roku w publicznych,
światowych jasełkach uczestniczyło 700 tysięcy
ludzi w 177 miastach w siedmiu państwach na
trzech kontynentach. Wykaz społeczności, które
przystąpiły do akcji, można sprawdzić w serwisie
internetowym www.orszak.org.

W ubiegłym roku Zespół Szkół Katolickich im.
św. Faustyny w Trzciance zgłosił swoje pragnienie
organizacji I Trzcianeckiego Orszaku Trzech Króli
w naszym mieście. Razem z nami w tym roku dołą−
czyło jeszcze około 90 miejscowości w Polsce.

W ramach przygotowania Orszaku odbył się rów−
nież II Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą
Szopkę Bożonarodzeniową. Przepiękne prace zo−
stały ocenione przez jury, które wyłoniło laureatów
eliminacji.

Do organizacji Orszaku włączyli się nauczyciele
i uczniowie pozostałych szkół podstawowych na−
szego miasta. Uczniowie każdej z nich będą repre−
zentować barwę wybranego króla: szkoła katolic−
ka — niebieski, Szkoła Podstawowa nr 2 — czer−

wony, a Szkoła Podstawowa nr 3 — zielony. I Trzcia−
necki Orszak Trzech Króli wyruszy z parku 1 Maja
w dniu 6 stycznia 2015 r. o godz. 12.00. Początko−
wa stacja będzie zorganizowana przed Szkołą Pod−
stawową nr 3, kolejne znajdą się w okolicach jed−
nostki straży pożarnej i przy siedzibie firmy Lubmor.

Pokłon Trzech Króli połączony z żywą szopką
bożonarodzeniową i wspólnym kolędowaniem zo−
baczymy na placu przy kaplicy Matki Bożej Saletyń−
skiej. Patronat nad naszym orszakiem z wielką
radością objął Biskup Ordynariusz Koszalińsko−
Kołobrzeski Edward Dajczak oraz Burmistrz Mia−
sta Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki. Wszyscy
uczestnicy otrzymają bezpłatnie orszakowe korony
i śpiewniki.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, spon−
sorom oraz służbom, które będą dbały o nasze
bezpieczeństwo podczas uroczystego przejścia uli−
cami Trzcianki. Gorąco zapraszamy do wspólnego
świętowania wszystkich mieszkańców naszego
miasta i okolic, całe rodziny, wszystkie dzieci i oso−
by samotne oraz wszystkich chętnych, abyśmy
mogli wspólnie podążyć śladami Trzech Króli.

ks. Piotr Stangricki MS

Prefekt Zespołu Szkół Katolickich

I Trzcianecki Orszak Trzech Króli
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Z ks. S³awomirem Olechem MS

rozmawia Jadwiga Witkowska.

Księża misjonarze saletyni pracują w Trzcian−
ce od 1945 r., więc nie pytam, dlaczego akurat
to zgromadzenie, ale co takiego zachwyciło mło−
dego chłopaka, że postanowił głosić orędzie Mat−
ki Bożej Saletyńskiej?

W moim domu rodzinnym modlitwa zawsze była
na pierwszym miejscu, więc podstawy wiary zdoby−
wałem od rodziców i dziadków. Na lekcjach religii
usłyszałem o Pięknej Pani z La Salette, uczestniczy−
łem też w różnych akcjach powołaniowych i spotka−
niach z klerykami. Byłem ministrantem, obserwo−
wałem, jak żyli i pracowali saletyni. Szczególnie jako
młody chłopak przeżywałem spotkania z ks. Jerzym
Cisoniem MS i ks. Stanisławem Florczakiem MS,
którzy z naszej parafii wyjechali na misje na Mada−
gaskar. Później już, jako kleryk, z trzcianecką grupą
pielgrzymowałem na Jasną Górę. Myślę, że to były
etapy mojej formacji duchowej, które doprowadziły
do tego, że postanowiłem odpowiedzieć na wezwa−
nie Matki Bożej z La Salette: „A więc moje dzieci,
ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Mam ogromną
wdzięczność dla wszystkich, których spotkałem na
swojej drodze do kapłaństwa.

Marzeniem księdza były misje na Madagaska−
rze, a znalazł się ksiądz w Kazachstanie. Jak to
się stało?

Wyjazd na Kazachstan zaproponował mi ksiądz
prowincjał, bo taka była potrzeba, a ja po prostu
zgodziłem się.

Pamięta ksiądz początki swojej pracy w Ka−
zachstanie, który wielu Polakom kojarzy się przede
wszystkim jako kraj zsyłek politycznych?

Wyjeżdżając w 1993 r. z Polski do Kazachstanu,
znałem ten kraj tylko z książek i opowiadań. Dopiero
żyjąc tam, mogłem zrozumieć tragedię milionów Po−
laków, brutalnie wysiedlonych ze swojej ojczyzny i rzu−
conych w bezkresne stepy, gdzie ginęli z głodu i mro−
zu. Jednak w dużej mierze to dzięki Kazachom wielu
naszych rodaków przetrwało te trudne lata i mogło
powrócić do Polski. Kazachstan to tygiel narodowo−
ściowy. Obok siebie żyją: muzułmanie, prawosławni,
protestanci, katolicy. Jeszcze w latach 40. na tereny,
gdzie pracowałem, przesiedlono ludność niemiecką
z Powołża, Krymu i Ukrainy. Zaczynałem w kołchozie
imienia Czapajewa w niewielkiej osadzie Woskrie−

sienowka, koło Kustanaj, gdzie oprócz katolików po−
chodzenia niemieckiego mieszkały rodziny prawosław−
ne. Na początku nie było łatwo, spotykałem się
z wrogością i szyderstwem ze strony inaczej myślą−
cych ludzi. Moimi pierwszymi parafianami były kobie−
ty i dzieci, nie było takiego zwyczaju, aby mężczyźni
uczęszczali na jakiekolwiek nabożeństwa. Pomimo
prób nie udawało mi się też przejść na język rosyjski,
spotykałem się z oporem z niemieckiej strony. Pa−
miętam, że np. drogę krzyżową odprawiałem rano po
niemiecku, a po południu — po rosyjsku.

Może chociaż przyroda okazywała się łaskaw−
sza?

W Kazachstanie, który jest dziewięć razy większy
od Polski, panują upalne lata i mroźne zimy. Zdarza−
ło się, że gdy wybieraliśmy się do sąsiedniej miej−
scowości, była piękna zimowa pogoda, gdy wracali−
śmy z powodu burzy śnieżnej, nie było widać bożego
świata, w zaspach czekaliśmy kilkanaście godzin

na pług, który odkryje drogę. Jednak
dzięki Opatrzności Bożej zawsze szczę−
śliwie wracałem do domu. W ciągu
lat spędzonych w Kazachstanie do−
świadczałem trudów codziennego
życia, ale też spotykałem się
z ogromną życzliwością ludzi, którzy
pomogli mi przetrwać najtrudniejsze
chwile.

Spędził ksiądz 13 lat w Kazach−
stanie. Czy zmiany dokonujące się
w Europie miały jakikolwiek wpływ
na ten „dziki azjatycki kraj”?

Wielkim umocnieniem dla odradza−
jącego się kościoła w Kazachstanie
była wizyta papieża Jana Pawła II
w 2001 r. Coraz więcej ludzi garnęło
się do Boga, co było dla mnie wielką

radością, ale też wiązało się z ogromną odpowie−
dzialnością. Nareszcie można było wykupić ziemię,
na której stał kościół, wykonać niezbędne remonty.
Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z inny−
mi”. Bardzo dziękuję Mieszkańcom Trzcianki za
wszelką pomoc duchową i materialną, jaką otrzy−
mywałem w tamtych czasach.

W 2006 r. powrócił ksiądz do Polski i pracował
najpierw w Rzeszowie, potem w Krakowie. Czy trud−
no było powrócić do polskiej rzeczywistości?

W Kazachstanie na początku byłem sam, oczywi−
ście co jakiś czas odbywały się wspólne rekolekcje
i spotkania księży pracujących w Azji, ale praca na
co dzień w dużej grupie współbraci była dla mnie
nowością. Miałem swoje przyzwyczajenia, to była
zupełnie inna rzeczywistość. W Rzeszowie więcej
czasu spędzałem w konfesjonale, miałem też wię−
cej czasu na modlitwę. W Krakowie jako ekonom
byłem odpowiedzialny za remonty w seminarium,
cieszyłem się, gdy udało mi się zrealizować wytycz−
ne przełożonych, poza tym do Trzcianki było o wiele
bliżej. Opatrzność Boża ciągle czuwa nade mną.

Obecnie pracuje ksiądz w Bawarii w Niem−
czech, więc znowu nastąpiło zderzenie dwóch
światów — z „dzikiej Azji” przeniósł się ksiądz do
„cywilizowanej Europy”.

W Niemczech pracowałem najpierw w Alders−
bach, niedaleko miejscowości, w której urodził się
papież Benedykt XVI, obecnie w pięknym turystycz−

nym kurorcie Kirchberg im Wald. Rzeczywiście róż−
nica jest ogromna. Zupełnie inna pobożność, inne
pojęcie grzechu. W Niemczech podobnie jak w ca−
łej Europie ogromny wpływ na życie kościoła miały
reformy Soboru Watykańskiego II. W poszczegól−
nych parafiach nie brakuje zwolenników i przeciw−
ników wskazań soboru. Parafianie dbają o budyn−
ki kościelne, angażują się w życie parafii, ale zani−
ka potrzeba spowiedzi i niedzielnej Eucharystii. Tak
dzieje się nie tylko w Niemczech, lecz w całej „cy−
wilizowanej Europie”. W Kazachstanie, wśród prze−
pięknej surowej przyrody, większość ludzi żyje
w biedzie, chociaż nie brakuje takich, co żyją po−
nad przeciętność. Tam wiara jest prosta, wielu nie
zna Boga, ale intuicyjnie wyczuwa Jego obecność.

Pracował ksiądz wśród różnych narodów, czę−
sto w skrajnych warunkach. Czy jest jakaś uni−
wersalna prawda, którą powinni kierować się lu−
dzie niezależnie od statusu społecznego, zamoż−
ności czy wyznania?

We współczesnym świecie w rodzinach często
panuje niezrozumienie, brakuje pojednania,
a przede wszystkim dialogu. Usłyszałem kiedyś od
pewnego rekolekcjonisty, że jak ludzie ze sobą
rozmawiają, to nie jest to dialog ale dwa monolo−
gi. Tak niestety coraz częściej się zdarza. Ludzie
nie potrafią ze sobą rozmawiać, każdy wypowiada
swoją kwestię, ale zostaje przy swojej racji, jeden
drugiego nie słucha. To, czego my chrześcijanie
mamy szukać w życiu, to przede wszystkim blisko−
ści Boga, nauczyć się Go słuchać, ale też uważnie
wsłuchiwać się w potrzeby drugiego człowieka. To
pragnienie Boga zdobędziemy poprzez modlitwę,
spowiedź i Eucharystię. Głoszenie tej prawdy to
zadanie każdego chrześcijanina, w myśl słów Pięk−
nej Pani z La Salette: „A więc moje dzieci, ogłoście
to całemu mojemu ludowi”.

Bóg czuwa
nade mn¹

W Kazachstanie W Kirchberg

W Aldersbach
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Bóg w œpiewie
– Cecyliada 2014
W dniu 24 listopada 2014 r. w Hali Sportowo−

Widowiskowej w Trzciance odbył się V Powiatowy
Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2014.
Eliminacje corocznie są organizowane przez Zespół
Szkół Katolickich. Charakter przesłuchań ma na
celu wyłonienie najlepszych wykonawców w kate−
goriach indywidualnej i zespołowej wśród klas I–III
oraz IV–VI szkoły podstawowej. Wystąpienia wo−
kalne stanowią okazję do nawiązania do mocno
utrwalonej tradycji chrześcijańskiej polegającej na
uwielbianiu Boga śpiewem — tym szczególnym
rodzajem modlitwy artystycznej. Na scenie zapre−
zentowała się okazała grupa uczestników, którzy
przybyli z różnych stron powiatu czarnkowsko−trzcia−
neckiego. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym
w dniu 22 listopada przypada wspomnienie św.
Cecylii Rzymianki, patronki muzyki sakralnej.

Występy sceniczne były emocjonujące i ujawniły
szereg talentów śpiewaczych. Uczestnicy byli oce−
niani przez następujących członków jury: Adama
Lewickiego — przewodniczącego komisji sędziow−
skiej, na co dzień instruktora Trzcianeckiego Domu
Kultury; Jerzego Herbę — muzyka, nauczyciela mu−
zyki w Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej; To−
masza Kledzika — członka diakonii muzycznej die−
cezji koszalińsko−kołobrzeskiej oraz animatora mu−
zycznego scholi młodzieżowej; oraz s. Elżbietę Mły−
narczyk — katechetkę Zespołu Szkół nr 1 w Pile.

Eliminacje zakończyły się poniżej podanym
werdyktem.

Z grona najmłodszych wykonawców na podium
znaleźli się:

· I miejsce — Aleksandra Furs ze Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w Trzciance,

· II miejsce — Anita Frątczak ze Szkoły Pod−
stawowej nr 2 w Trzciance,

· III miejsce — Dominika Bednarek ze Szko−
ły Podstawowej nr 2 w Trzciance.

Jeśli chodzi o zespoły klas I–III, przyznano na−
stępujące miejsca:

· I miejsce — reprezentacja klasy I z Katolic−
kiej Szkoły Podstawowej w Trzciance: Amelia
Brodziak, Zuzanna Rybarczyk, Julia Jaworska,
Anna Dziamska, Anna Kadow, Stanisław Mumot,

Maksymilian Wyrzykowski i Jano Felsmann,

· II miejsce — trio ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Trzciance: Gabriela Widerkiewicz, Martyna
Myszkowska i Zuzanna Piechowicz,,

· III miejsce — liczny zespół ze Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w Trzciance: Anna Lubkowska,
Olga Kęcińska, Amelia Złocińska, Weronika La−
chowicz, Gabriela Oprzałkowska, Martyna Bre−
chun, Marta Kuźniarek, Amelia Niezborała, Na−
talia Bacański, Julia Mendyk, Julia Wojtaszyk,
Aleksandra Rataj, Klaudia Kałasz, Dominika
Kasperek, Aleksandra Furs, Zuzanna Cimcioch,
Olga Grzyśnik i Patrycja Zajdowicz.

Wśród uczniów klas IV–VI zaś przyznano na−
stępujące nagrody. W kategorii solistów wytypo−
wano następujących laureatów:

· I miejsce — Aleksandra Maćkowiak ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie,

· II miejsce — Julia Dziamska z Katolickiej
Szkoły Podstawowej w Trzciance,

· III miejsce — Aleksandra Mantaj ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzciance,

Wśród klas IV–VI wyróżniono poniższe zespoły:

· I miejsce — dziewczęta ze Szkoły Podsta−
wowej nr 2 w Trzciance: Patrycja Matkowska,
Aleksandra Sobczak i Wiktoria Kłosińska,

· II miejsce — trio z Katolickiej Szkoły Pod−
stawowej w Trzciance: Agata Tomczak, Jagoda
Rojewska i Jan Pietras,

· III miejsce — zespół dziewczęcy ze Szkoły
Podstawowej w Połajewie: Marta Kozłowska,
Zuzanna Kolasa i Katarzyna Anioła,

Cieszymy się, że w jednym miejscu mogło się
zebrać tylu uzdolnionych wokalistów. Uwielbianie
Boga śpiewem odbywające się w ramach Cecy−
liady jest radosnym aktem twórczości dziecięcej i
daje możliwość wokalistom, aby zobaczyli siebie
i cały świat w perspektywie miłości Bożej.

Krzysztof Felsmann
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Kapliczka w Nowej Wsi
Kapliczki nie są tylko znakiem przeszłości,

wyłącznie wspomnieniem dawnych czasów, ale
wyrażają też przejaw żywej wiary osób nam
współczesnych. Wśród naszych parafian mamy
również takich mieszkańców Trzcianki i okolic,
którzy właśnie poprzez wzniesienie małego bu−
dynku stawianego zwykle przy drogach czy do−
mach bądź zawieszenie skrzyneczki na drzewie
czy słupie, z obrazami lub figurami świętych,
uzewnętrzniają w obecnych czasach swoje przy−
wiązanie do Boga i Najświętszej Maryi Panny.

Jeden z takich obiektów sakralnych możemy
zobaczyć w Nowej Wsi. W ogrodzie państwa Go−
łasiów w roku 2008 została wybudowana ka−
pliczka, której cokół tworzą polne kamienie. Fi−
gurka jest widoczna zarówno od strony domu,
jak i od strony drogi. Każdy przechodzień może
ją podziwiać.

W dniu 3 stycznia 2009 r. w dniu imienin
pani Genowefy Gołaś odbyło się uroczyste po−
święcenie kapliczki. Najpierw była Msza św.,
którą o godz. 16.00 odprawił ks. Adam Schiel−
mann MS – ukochany przez miejscowych para−
fian nowowiejski „proboszcz” i przyjaciel rodzi−
ny, a później odbyła się przygotowana z tej oka−
zji uroczystość domowa
z udziałem całych rodzin
Bednarków i Gołasiów, tak−
że wspomnianego kapłana
oraz przybyłych przyjaciół.
Na uroczystym poświęce−
niu kapliczki było około 50
osób.

Pani Genowefa opowia−
da o powstaniu kapliczki
w ten sposób:

„Pomysł miałam już daw−
no, bo zawsze marzyłam
o takiej kapliczce. Nawet
kilka lat wcześniej nabyłam
rzeźbę Matki Boskiej, którą
tak naprawdę kupiła mi
serdeczna przyjaciółka Jo−
lanta Wyrzykowska, gdy

była z rodziną na rekolekcjach w Krościenku
u ks. Franciszka Blachnickiego. Cieszę się, że
jest to rzeźba pochodząca z jego stron. Figurę
uformował znany pieniński rzeźbiarz, nieżyjący
już Józef Waruś.

Mój tata – Zenon Bednarek, wiedząc, że moim
pragnieniem jest mieć przy domu kapliczkę,
wziął sprawy w swoje ręce. Pewnego jesienne−
go dnia przyszedł do mnie z pomocnikiem Mi−
kołajem i razem zaczęli kopać fundamenty pod
mającą powstać kapliczkę. Wcześniej zrobił pro−
jekt, określając, jak to ma dokładnie wyglądać;
odmierzył wszystko, pozaznaczał i zaczął kopać.
Wraz z moim mężem Markiem zaczęli targać
z ogrodu ciężkie kamienie – pozostałości po nie−
mieckiej ziemiance, która swego czasu znajdo−
wała się pod stodołą w naszym gospodarstwie.
Dopasowali wszystkie kamienie, aby utworzyć
pewną całość. Było ciężko, ale – jak widać –
udało się. Prace trwały kilka dni. Później tata
już u siebie pospawał zadaszenie z blachy ocyn−
kowanej oraz dodał szyby. Z moim bratem Lu−
cjanem oraz mężem umocowali figurę, którą
wcześniej tata zaimpregnował, i zamontowali
dach, uszczelniając całość silikonem, aby do
środka nie przedostawały się kurz i woda.

Kapliczka jest skierowana frontem w stronę
naszego kościoła. Matka Boża codziennie jest

wpatrzona w Jezusa osa−
motnionego w tabernaku−
lum, na wzór tego, jak była
wpatrzona w Jezusa przez
całe swe życie, a szczegól−
nie na Kalwarii. Dlaczego
mam na myśli opuszczone−
go Chrystusa, mówiąc
o wzniesieniu tej kapliczki?
Ponieważ Msze św. odby−
wają się u nas tylko raz
w tygodniu, czyli w niedzie−
lę o godz. 9.00.

Czuję się zaszczycona, że
figura Matki Bożej znalazła
się na mojej posesji i chcia−
łabym podziękować szcze−
gólnie mojemu tacie Zeno−
nowi, który już w niemłodym
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wieku, mając 76 lat, stał się projektantem i wy−
konawcą tej kapliczki. Gdyby nie on, to chyba do
dzisiaj ona by nie stanęła w tym miejscu.” Jak
można zauważyć, pragnienie serca motywuje lu−

dzi do stawiania kapliczek w swoim otoczeniu
do dzisiaj. Jest to sposób na zrealizowanie
swoich marzeń.

Piotr Starosta
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Tragicznym dla naszego mia−
sta był dzień 5 sierpnia 1772 r.,
gdy w Petersburgu Rosja, Prusy

i Austria podpisały traktat o I rozbiorze Polski.
W rosyjskim lobby tworzonym przez carycę Kata−
rzynę II, wspomaganym sowicie szerokim stru−
mieniem rubli, obdarowywanym stanowiskami,
tytułami i orderami, znalazło się wielu chętnych:
Adam Poniński, Franciszek Ksawery Branicki, Sta−
nisław Szczęsny Potocki, król Stanisław August
Poniatowski i całe rzesze usłużnych zdrajców. Zwy−
rodnienie elit politycznych Polski znalazło swoje
apogeum w polskim Sejmie, który zatwierdził akt
rozbioru! Symbolem odważnej i patriotycznej
mniejszości stał się poseł Tadeusz Reytan z No−
wogródka, uwieczniony na obrazie Jana Matejki
Reytan — upadek Polski i w pieśni Jacka Kacz−
marskiego Reytan, czyli raport ambasadora.

XVIII w. dla Trzcianki to lata świetności i rozwo−
ju. Ze swoimi ponad 200 warsztatami sukienni−
czymi stała się ona największym ośrodkiem tego
przemysłu w ówczesnej Wielkopolsce. I rozbiór
Polski odciął producentów sukna od tradycyjnych
rynków zbytu, powodując upadek pracowni i ob−
umieranie miasta. Historia kolejnych 183 lat
wiąże się ze znanymi nam akcjami germaniza−
cyjnymi, krótkotrwałym Księstwem Warszaw−
skim, złowrogimi czasami Ottona von Bismarc−
ka i Adolfa Hitlera oraz I i II wojną światową.

W końcu nadszedł 1945 r., który przywrócił
Polsce byt państwowy, choć w poważnie okrojo−
nym kształcie — ze wschodnią granicą wcześniej
ustaloną między Józefem Stalinem i Hitlerem
(pakt Ribbentrop−Mołotow). Dla Trzcianki dzień
27 stycznia 1945 r. stał się pierwszym dniem
powrotu do Macierzy. Nie był to niestety pierw−
szy dzień wolności, o którą trzeba było walczyć
jeszcze kolejne dziesięciolecia, bo późniejszych
Ponińskich i Branickich nie brakowało.

W miejsce niemieckich mieszkańców napły−
nęła polska ludność — w przeważającej części
z odebranych Polsce Kresów Wschodnich. Tę róż−

niącą się mentalnością, kulturą, obyczajami
i językiem społeczność łączyła tylko wspólna wia−
ra. Może wyznawana różnie, z innymi pieśniami
czy odmiennymi melodiami, ale jednak ta sama.
Tylko Kościół scalał ten lud, a nie narzucony siłą
komunizm. Duże zasługi w tym zakresie położyli
pierwsi księża saletyni: ks. dr Tadeusz Ptak MS
i ks. Alojzy Gandawski MS, którzy przybyli do
Trzcianki w dniu 6 listopada 1945 r.

Staraniem ks. Tadeusza Ptaka MS już w dniu
27 stycznia 1946 r., tj. w pierwszą rocznicę po−
wrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy, nastąpi−
ło uroczyste poświęcenie Krzyża ustawionego
przed kasztanem na ul. Sikorskiego. Został on
ufundowany przez magistrat Trzcianki, a szcze−
gólny wkład w to dzieło wniósł ówczesny burmistrz
Stanisław Wiza. Uroczystość poświęcenia Krzy−
ża, dokonana przez ks. bpa Edmunda Nowickie−
go, zgromadziła całą społeczność trzcianecką —
jak widać na załączonych zdjęciach — stojącą
na tle wypalonych przez Sowietów (wcale nie
w działaniach wojennych) ruin.

Krzyż ten jest również dzisiaj ważnym punk−
tem odniesienia naszej wiary, stanowi symbol
i znak historii, dziękczynienia Bogu za łaskę życia
ludzi na swojej ziemi. Nadal towarzyszy on
w codziennym życiu mieszkańcom Trzcianki,
a w chwilach uroczystych obejmuje swoimi ra−
mionami także władze miasta, delegacje różnych
stanów i poczty sztandarowe.

Edwin Klessa

Poœwiêcenie wizerunku

Jezusa Chrystusa na Krzy¿u

upamiêtniaj¹cym powrót

Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy,

odnowionym po uszkodzeniach

spowodowanych przez huragan

w 2012 r.,

dzieñ 11 listopada 2013 r.

Zdjêcie wykonane przez

ks. Zbigniewa Weltera MS.

70 ROCZNICA POWROTU
ZIEMI TRZCIANECKIEJ DO MACIERZY

 Poœwiêcenie Krzy¿a

upamiêtniaj¹cego powrót

Ziemi Trzcianeckiej do

Macierzy, dzieñ 27 stycznia

1946 r. Zdjêcia pochodz¹

z kroniki parafialnej.
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· I Trzcianecki Orszak Trzech Króli — 6 stycznia godz. 12.00 · 70 Rocznica powrotu Ziemi Trzcianeckiej
do Macierzy — 27 stycznia · Światowy Dzień Życia Konsekrowanego — 2 lutego · Światowy Dzień
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W drodze

U
dała się Panu Bogu
ludzka starość, bo
w tej fazie życia już

jesteśmy uwolnieni od wie−
lu konieczności i napięć
dnia. Dzieci są dorosłe,
więc mamy czas na przemy−
ślenia. Na dopełnienie do−
bra, toteż służymy i wspie−
ramy dzieci, pomagamy wy−
chowywać wnuczęta. Dzie−
limy się swoim doświadcze−
niem, czerpiemy radość
z małych rzeczy, których wcze−
śniej nie dostrzegaliśmy.

Wiele osób realizuje się,
gdy poświęca swój czas na
pielęgnację ogródków dział−
kowych. Plony cieszą, często obdarzamy się
nimi jak chlebem. To duże wsparcie, jeśli wziąć
pod uwagę emerytalny budżet. Do dyspozycji
są też wolontariat, stowarzyszenia, wspólnoty
modlitewne i inne grupy działania. Tam pracą
i modlitwą dopełniamy skarbnicę dobra dla sie−
bie oraz drugiego człowieka. Z wiekiem otwo−
rzyła się możliwość czerpania garściami z lek−
tur, filmów czy dokształcania. Przez lata od−
kładane na półkę hobby nareszcie można re−
alizować. Mamy czas na modlitwę i udział
w nabożeństwach.

Mocujemy się z postępu−
jącą niewydolnością swoje−
go ciała. Ta transformacja
otwiera w nas nową prze−
strzeń, odkrywamy sens
swojego istnienia. Rozumie−
my nieuchronność rozstania
z tym światem jako formę
osiągnięcia głębszego wy−
miaru. Empatia uświadamia
nam wartość płynącą ze
współodczuwania ze wszyst−
kimi żyjącymi istotami. Wy−
gasza się w nas gniew i roz−
pacz, wytrąca lęk. Dusza
i serce napełnia się wszech−
ogarniającą miłością. Prze−
baczamy i pragniemy przeba−

czenia. Uświadamiamy sobie, że ta Miłość, choć
tłumiona, była w nas zawsze, to fundament
naszej prawdziwej natury.

To odkrycie pozwala radzić sobie z postę−
pującą niewydolnością ciała. Nasycamy się
życiem, uświadamiamy, że na pielgrzymi szlak
wyruszyliśmy bez bagażu, to w drodze do Ojca
zdobywaliśmy wszystkie nasze doświadczenia.
Bogu pragniemy oddać siebie i wszystko to,
co było naszym udziałem, bo to cel każdej ludz−
kiej drogi.

El¿bieta Panert-Mumot


