styczeń, luty 2017

1

W NUMERZE:
Potrzebujemy Ducha Świętego
Hospicjum
Modlitwa otwarcia się na Boże
błogosławieństwo
Lubię być blisko Jezusa
Religijny wokal – Cecyliada 2016
Starania o budowę nowego
kościoła w Trzciance
Projekt nowego wyposażenia
prezbiterium
Wydarzenia w skrócie
Róże z konfiturą
układ graficzny: Piotr Syrotiak

2

Światło z La Salette

Z ewangelizatorem Witkiem Wilkiem
rozmawia ks. Mariusz Maækowiak MS.
Witamy Cię w naszej parafii i dziękujemy za
słowo, jakie wygłosiłeś dla nas w czasie ad−
wentowych rekolekcji. Chcielibyśmy przybliżyć
naszym Czytelnikom jeszcze bardziej Twoją oso−
bowość jako tego, który jest radosnym zwia−
stunem Ewangelii. Powiedz nam coś o sobie,
krótko się przedstaw.
Na co dzień zajmuję się ewangelizacją, ale je−
stem — jak zawsze mówiłem — mężem jednej
żony, ojcem czwórki dzieci. Prowadzę kilka firm,
jestem perkusistą. Każda z tych działalności jest
pasją, którą Bóg głęboko wpisał w moje serce,
a największą z nich jest głoszenie Słowa Bożego
od czasu, gdy się w nim zakochałem. Kiedy spo−
tkałem Boga, zaczął mnie wysyłać w różne miej−
sca i temu poświęcam większość życia.
W jaki sposób odnalazłeś Pana Boga w swo−
im życiu?
Po pierwsze stało się to przez Słowo, po dru−
gie — przez poszukiwanie: „szukajcie, a znajdzie−
cie”, po trzecie — przez Ducha Świętego, który
zstąpił na mnie. Pamiętam, jak byłem na Kursie
Filip, miałem tam chrzest w Duchu Świętym, tak
potężny, że On mnie wtedy powalił na ziemię
i czułem Jego obecność i to, jak mnie prowadził.
Był to niesamowity czas spotkania z Bogiem
i potem, gdy już wstałem, to wiedziałem, że teraz
nie mogę powiedzieć Bogu nie — nie mogę się
cofnąć. To było w dniu 12 grudnia 1998 r. około
godz. 22.15, kiedy się nade mną modlono. Po
tym doświadczeniu wstałem i, można powiedzieć,
byłem już nowym człowiekiem.
Nie miałeś więc takiego momentu radykalnej
zmiany — do tej pory Pan Bóg był jako taki nie−
obecny, a potem się nawróciłeś?
Ja Go szukałem i ten moment był taki radykal−
ny, kiedy to Duch Święty się wylał i On już mnie
prowadził, pouczał, przemienił na stałe moje życie.
Skąd u Ciebie potrzeba ewangelizacji? Jak to
się stało, że w ogóle zostałeś ewangelizatorem
i poświęcasz temu całe życie?
Ja myślę, że tak naprawdę to Duchowi Święte−
mu zależy, abyśmy ewangelizowali. Jest pięknie
o tym napisane w Dziejach Apostolskich w rozdzia−
le 8. Ewangelista Łukasz mówi, ale tak naprawdę

Potrzebujemy
Ducha
Œwiêtego
on tam cytuje słowa Jezusa, które mnie zmotywo−
wały, a jednocześnie są podstawowym przekazem
Ewangelii — „uwierz, nawróć się i głoś Ewange−
lię”. Jeśli nie będzie zachowanego jednego z tych
punktów, to twoje życie w Bogu będzie niepełne,
więc należy to zmienić. W Dziejach Apostolskich
w rozdziale 1 wersie 8 mamy napisane: „(…) gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w ca−
łej Judei, w Samarii i aż po krańce świata”. Dlacze−
go ludzie nie są świadkami? Bo nie żyją w Duchu
Świętym. Ważny jest ten element chrztu w Duchu
Świętym, o którym mało się mówi w naszym Ko−
ściele. Stąd rodzi się ta potrzeba głoszenia: jeśli
On działa w moim życiu, to podejrzewam, że bę−
dzie też działał w życiu innych, więc idę i im to
mówię: „Bracie, siostro, potrzebujesz chrztu
w Duchu Świętym”. Moje rekolekcje w parafiach
nie kończą się bezpośrednio chrztem w Duchu
Świętym. Maksymalnie wtedy dochodzi do odda−

nia życia Jezusowi, ponieważ nie jest to dobre śro−
dowisko z powodu niewiedzy dotyczącej Pana
Boga, jaką ma przeciętny katolik. Ciężko jest do−
prowadzić takiego człowieka do tego, żeby on
nagle pragnął Ducha Świętego. Bo jak mogę pra−
gnąć kogoś, o kim nigdy nie słucha−
łem, nikt mi o Nim nie mówił, nie
świadczył, nie widziałem Jego dzia−
łania? Często nie widzę, czy będzie
z tego wzrost, czy nie. Wiem jednak,
że zawsze te dwie czy trzy osoby pójdą
dalej, zaczną szukać. Gdy będą czytać Sło−
wo Boże, Duch Święty do nich przyjdzie,
bo On przemawia przez karty Pisma Świę−
tego, i zacznie ich przemieniać, pouczy ich
o grzechu, zaprowadzi ich dalej, przyprowa−
dzi im nowych ludzi, da im rekolekcje, na
których będą mogli dalej wzrastać.
Spróbuj dokonać takiej krótkiej diagnozy
współczesnego Kościoła.
Widzę Kościół, który wymiera, aczkolwiek odra−
dza się gdzieś daleko w południowych krajach, dla−
tego Bogu dzięki, że przyszedł papież Franciszek
i dużo naucza o Duchu Świętym, o którym się za−
pomniało przez tyle lat. Widzę Kościół jako bardzo
maryjny, w którym jednak brakuje nauczania, by
modlić się do Ducha Świętego, więc z tego powodu
nasz Kościół zapomniał o najważniejszych prawach:
litera zabija, Duch ożywia. Kościół zapomniał o tym,
że potrzebujemy Ducha Świętego, bez którego nic
nie zrobimy, bo gdy Go brakuje, nie ma życia, dlate−
go tak jest skostniały. Widzę także spełniające się
słowa proroctwa Jana Pawła II mówiące o tym, że
Kościół przyszłości będzie wspólnotą wspólnot. Wi−
dzimy rozkwit grup charyzmatycznych, mamy mnó−
stwo osób, które poszły radykalnie za Bogiem.
Wspominałeś kiedyś, że nasz polski Kościół
jest bardzo kobiecy — więcej jest kobiet cho−
dzących do kościoła niż mężczyzn. Czy chciał−
byś skierować jakieś słowo do mężczyzn obec−
nych w Kościele?
W ogóle uważam, że brakuje męskości nie tyl−
ko w Kościele, ale i na świecie. Faceci nie byli
nauczeni męskości. Komunizm także dołożył swo−
je dwa grosze, dążąc do równouprawnienia — pa−
miętamy: mieliśmy kobiety w fabrykach. Również
ruch feministyczny dużo zniszczył, odjął facetom to,
co jest ich istotą. Dzisiaj kobiety nie mają oparcia
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w mężczyznach, często same muszą się o wszyst−
ko troszczyć. Mam wrażenie, że prawie połowa ro−
dzin jest takich, w których kobieta samotnie wy−
chowuje dziecko, a tam, gdzie są faceci, wygląda
to tak, jakby kobieta wychowywała dziecko i dodat−
kowo męża. Nikt nie nauczył facetów męskości,
a jeżeli chcemy się jej nauczyć, to zajrzyjmy do Bi−
blii, gdzie jest ona opisana. Facet to jest zdobyw−
ca; ten, który powinien być na przedzie. Jeżeli któ−
ryś z facetów czuje, że chciałby być bardziej męż−
czyzną, to zachęcam do prostej lektury, starej już,
która jednak pomaga, mi też pomogła. Mam tu na
myśli książkę Dzikie serce. Tęsknoty męskiej du−
szy Johna Eldredge’a, który pokazuje, że mamy być
zdobywcami, a nie pantoflarzami. Podobnie jak to
jest w tym kawale: Stoją dwie kolejki, żeby dostać
się do nieba. Jedna jest dla pantoflarzy, a druga
dla prawdziwych facetów. Przy czym wszyscy stoją
w tej kolejce dla pantoflarzy, a tylko jeden znajduje
się w tej kolejce dla mężczyzn. Św. Piotr pyta tego
jednego: „Ej, czego ty w tej kolejce stoisz?”. A on
mówi: „Żona mi kazała”. Trochę tak więc mamy:
brakuje przywódców. Myślę, że musimy odkryć
w sobie to, kim jest naprawdę mężczyzna, a to
naprawdę Bóg mówi w Biblii. Mężczyzna musi
umieć chwycić za broń, strzelić w mordę komuś,
jak trzeba; musi podejmować decyzje. Zachęcam
zatem do tej lektury Dzikiego serca, a następnie
także do przeczytania książki Urzekająca. Odkry−
wanie tajemnicy kobiecej duszy Johna Eldredge’a
i Stasi Eldredge, żeby facet wiedział, kim jest ko−
bieta, bo zazwyczaj traktuje on ją jak siebie same−
go, stąd jest tyle problemów w naszych relacjach.
Działa to i w drugą stronę: kobieta traktuje faceta
jak siebie samą. Nie mamy świadomości, kim je−
steśmy naprawdę, ale to wszystko jest podane
w Biblii, tylko trzeba do niej jakoś dotrzeć, więc
dobrą drogą jest przeczytanie tego, co zawarte w
tych dwóch proponowanych przeze mnie książkach.
Wielkie dzięki za te kilka ciekawych myśli
i zachętę skierowaną do nas, byśmy w naszym
życiu pytali Ducha Świętego o nasze powołanie
i podążali za Jego natchnieniami. Myślę, że za−
chęciłeś nas do tego, aby nie siedzieć na kana−
pie własnego życia — posługując się słowami
papieża Franciszka — ale, by z niej zejść i szu−
kać aktywnie Boga, który chce się dawać każ−
demu z nas. Amen.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Hospicjum
niesie pomoc potrzebuj¹cym
„Wiara bez uczynków jest martwa” — mówi
św. Jakub w swoim liście apostolskim (Jk 2,
26). Warto w tym miejscu dodać — i bez miłości
byłaby martwa. Bo czyż nie potrzeba ogromnej
miłości, by pochylić się nad drugim człowiekiem
samotnym, chorym, nierzadko opuszczonym
przez cały świat? Cierpienie nie jest medialne
czy mile widziane we współczesnym świecie.
Spycha się je na obrzeża naszej świadomości,
bo człowiek cierpiący nie stanowi ładnego wido−
ku. Nie zawsze łatwo jest dostrzec w umęczo−
nym ciele drugiej osoby samego Chrystusa. Jed−
nak nie byłoby trzcianeckiego hospicjum, gdyby
nie słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczynili−
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Wydaje się więc
ono być doskonałym miejscem do wprowadza−
nia słów Jezusa Chrystusa w czyn.
Początki hospicjum w Trzciance datuje się na
rok 1999, kiedy jego założycielki: p. Maria Bo−
gacz, p. Łucja Hernik i p. Krystyna Woźna, zapra−
gnęły czynnie włączyć się do opieki nad chorymi.
Na pierwsze spotkanie, które odbyło się krótko
po tym, gdy ks. Marek Kujawski SAC wygłosił
w naszej parafii cykl kazań dotyczących istoty po−
sługi hospicyjnej, przybyła rekordowa liczba ok.
80 osób chętnych do włączenia się do pomocy.
Z braku własnego lokum wolontariusze korzystali
z uprzejmości Miejsko−Gminnego Ośrodka Po−

mocy Społecznej w Trzciance, który udostępnił
swoją salę. Na własną siedzibę hospicjum mu−
siało jeszcze poczekać 5 lat. W 2004 r., dzięki
pomocy władz miejskich, znalazło swoje miejsce
w pomieszczeniach przy ul. S. Żeromskiego, od
2009 r. — przy ul. A. Mickiewicza, i wreszcie od
lipca 2016 r., chyba już docelowo — przy ul.
T. Kościuszki 8.
Od samego początku Stowarzyszenie Hospi−
cjum Trzcianka, bo taka jest od 2000 r. jego
oficjalna nazwa, skupia się na całkowicie nieod−
płatnym niesieniu pomocy potrzebującym, prze−
wlekle chorym czy opuszczonym. Do takich osób
kierowani są wolontariusze medyczni. Zakres
potrzeb jest ogromny. Wielu chorym trzeba po−
móc przy codziennej toalecie, czasem ich umyć,
przewinąć, nakarmić, podać leki. Jeśli zachodzi
taka potrzeba, robimy potrzebującym zakupy czy
płacimy im bieżące rachunki. Dla wielu podopiecz−
nych wolontariusz staje się jedynym łącznikiem
ze światem zewnętrznym i powiernikiem swoich
trosk. No bo komuż zwierzyć się ze swoich obaw
czy lęków, gdy najbliższa rodzina zawiodła, kiedy
to ukochane dzieci wyjechały w świat, zapomi−
nając o starej matce czy ojcu?! Poczucie kończą−
cego się ziemskiego życia bardzo często wyzwa−
la w ludziach potrzebę mówienia. Wielokrotnie
więc posługa wolontariusza polega na słucha−
niu. Słuchaniu uważnym i cierpliwym, wymagają−

styczeń, luty 2017

cym stanięcia w pokorze wobec chorego. W żaden
sposób nie wolno nam komentować czy oceniać
podopiecznego. Wolontariusz jest towarzyszem
danym choremu od Pana Boga, by w godności
oraz pokoju duszy i ciała pomóc mu przejść do
wieczności. W tym kontekście właśnie pojawia
się drugi wymiar posługi hospicyjnej: wsparcie
duchowe. Modlitwa jest nieodzowna, głównie
różaniec święty czy Koronka do Bożego Miłosier−
dzia. Ponadto dzięki pomocy naszych księży po−
trzebujący mogą liczyć na sakrament pojedna−
nia, namaszczenia chorych czy też na domową
Mszę św. odprawianą w ich intencji.
Inne zadania mają tzw. wolontariusze akcyjni.
To oni, angażując się, poświęcając swój czas
i siły, organizują spotkania, imprezy, koncerty pro−
mujące ideę hospicjum. Chyba już na stałe wpi−
sał się do kalendarza trzcianeckich wydarzeń

Jednak nie by³oby trzcianeckiego
hospicjum, gdyby nie s³owa naszego
Pana: „Wszystko, co uczyniliœcie
jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”
(Mt 25, 40).
festyn odbywający się w dniu Bożego Ciała, jesz−
cze do niedawna mający miejsce na terenie pa−
rafii Matki Bożej Saletyńskiej, a od niespełna
ubiegłego roku — na obszarze należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pomoc udzielana
przez nasze stowarzyszenie opiera się także na
zbiórce do puszek prowadzonej w dniu Wszyst−
kich Świętych przed cmentarzem czy wreszcie na
niecodziennych wydarzeniach, jakim był np. kon−
cert wokalistki zespołu Varius Manx Moniki Ku−
szyńskiej, która w latach 2010 i 2011 na zapro−
szenie hospicjum przyjechała do Trzcianki. Z po−
zyskanych w ten sposób pieniędzy oraz dzięki
wsparciu finansowemu przedstawicieli lokalnych
firm z Trzcianki i okolic, a także darczyńców pry−
watnych, nasze Stowarzyszenie zakupuje środki
opatrunkowe i higieny osobistej czy potrzebny
sprzęt rehabilitacyjny. Przez 16 lat udało się za−
kupić ok. 140 łóżek szpitalnych, koncentratory
tlenu, ssaki elektryczne, pulsoksymetry, balko−
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niki, kule łokciowe, wózki inwalidzkie. Większość
tego sprzętu zgromadzona jest teraz i dostępna
w wypożyczalni w nowej siedzibie hospicjum.
Każdy — niezależnie od własnych przekonań re−
ligijnych czy sytuacji materialnej, ma prawo ko−
rzystać w potrzebie ze zgromadzonych zasobów.
Godnym podkreślenia jest fakt, że wypożyczanie
sprzętu nadal odbywa się bezpłatnie, podczas
gdy w ościennych miastach wprowadzone są już
od dawna opłaty za takie usługi.
Trzecią grupę stanowią tzw. wolontariusze
biurowi. Jest to grupa osób zajmująca się głów−
nie prowadzeniem księgowości, ewidencjonowa−
niem i udostępnianiem sprzętu oraz dbaniem
o jego stan techniczny. Łączy się to także z wypi−
sywaniem zaproszeń, podziękowań oraz archiwi−
zowaniem dokumentów. Osoby te w ramach swo−
jego wolnego czasu pełnią dyżury w siedzibie
hospicjum w każde poniedziałek, środę i piątek.
Od początków swego istnienia Stowarzyszenie
Hospicjum Trzcianka współpracuje z władzami
miasta. Kolejni burmistrzowie bardzo przychylnie
odnosili się do poszczególnych jego inicjatyw.
Podobnie i teraz, gdyby nie pomoc płynąca z Urzę−
du Miasta stowarzyszenie zwyczajnie nie byłoby
stać na utrzymanie siedziby przy ul. T. Kościuszki.
Obecnie największym problemem jest starze−
nie się grona wolontariuszy. Po pierwotnym entu−
zjazmie towarzyszącym zakładaniu hospicjum zo−
stało ich bardzo niewiele. Część osób zrezygno−
wała z działalności pomocowej, inni wyjechali poza
nasz rejon, pozostali umarli. Aktualnie hospicjum
liczy pięciu członków — osób odwiedzających cho−
rych, oraz ok. 25 wolontariuszy biurowo−akcyjnych.
Jest wielkim marzeniem, aby szeregi stowarzysze−
nia zasiliły młode osoby, z nowymi siłami i pomy−
słami. W celu rozpalenia na nowo nieco przyga−
słego ducha ks. Józef Kopciński MS zapropono−
wał wprowadzenie spotkań formacyjnych. Będą
się one odbywać cyklicznie w każdy trzeci czwar−
tek miesiąca w Domu Parafialnym. Serdecznie
na nie zapraszamy wszystkich chętnych chcących
towarzyszyć potrzebującym.
Pamiętajmy, nie straćmy żadnej okazji do czy−
nienia uczynków miłosierdzia, bo — jak przypo−
mina nam św. Jan od Krzyża — „pod wieczór
naszego życia będziemy sądzeni z miłości”.
Izabela Grzeszczuk
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Modlitwa
otwarcia siê
na Bo¿e
b³ogos³awieñstwo
W dniach 10–11 września 2016 r.
odbyła się po raz drugi w naszej para−
fii sesja nauki modlitwy otwarcia się
na Boże błogosławieństwo wg mode−
lu Neala Lozano. Prowadziła ją Wspól−
nota Jerozolima z Poznania wraz ze
śp. o. Tomaszem Alexiewiczem OP. Mo−
dlitwa o uwolnienie dokonywana me−
todą pięciu kluczy nie jest w Kościele
żadnym wielkim odkryciem. A jednak
nie każdy wie, jakie przynosi korzyści.
Dlaczego? Bo przypomniała uczestniczą−
cym w niej o tym, że największe uwol−
nienie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek przynosi
Bogu swoje życie, aby z Nim je porządkować.
Metoda pięciu kluczy nie jest egzorcyzmem.
Chodzi w niej o uwolnienie od tego, co nas blokuje
na życie, a co Bóg pokazuje jako źródło naszych
problemów. Uwolnienie albo — jak mówią niektó−
rzy — „pozamykanie drzwi”, przez których wcześniej−
sze uchylenie bardziej lub mniej świadomie jeste−
śmy bezbronni wobec zła, co z kolei oznacza: nie
mamy siły walczyć. Wchodzimy w dialog z pokusa−
mi. Trwamy w nałogach. Nie umiemy przebaczyć.
Nie potrafimy cieszyć się małżeństwem, pracą,
dziećmi, sobą. Dusi nas gniew. Nie umiemy być
przyjaciółmi. Nie czujemy nic pozytywnego. Od lat
męczymy się z depresją, bezsennością, nerwicami
i nic nam nie pomaga. Żyjemy przygnieceni poczu−
ciem winy albo — bywa i tak — żyjemy w poczuciu,
że prześladuje nas zły los.
Często też sami się prześladujemy, myśląc, że
nie ma dla nas ratunku, nic z nas dobrego nie
będzie, nasze życie nie ma sensu. Również dzieje
się tak wtedy, kiedy wstydzimy się przyznać, że tak
myślimy lub gdy uważamy, że nie mamy prawa do
słabości i pustki, bo jesteśmy prezesami, liderami
wspólnot, animatorami, ojcami, nauczycielami,
księżmi itd. — tzw. mądrymi ludźmi. Dlatego
w modlitwie metodą pięciu kluczy każdą ze spraw,
która jawi się jako istotna, oddajemy Bogu, wypo−
wiadając słowa „w imię Jezusa Chrystusa”. Zmie−
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niają one wszystko: sprawiają, że Jego
mocą dokonuje się przebaczenie tam,
gdzie nie było ono możliwe przez wie−
le lat. W tej modlitwie nie robimy nic
innego, jak tylko dobrowolnie i świa−
domie poddajemy działaniu miłosier−
nej Miłości te obszary naszego życia,
w które — jak często o nich myślimy
— lepiej się nie zapuszczać. Ale one
są, i spychane w niepamięć prędzej
czy później się odzywają negatywny−
mi konsekwencjami.
PIĘĆ KLUCZY to logicznie poukła−
dana droga do celu:
1) Zawierzenie Jezusowi. Nie doty−
czy to tylko tej modlitwy, ale całego
naszego życia. Polega na wypowiedze−
niu żalu za to, co było złe: niewłaściwe
wybory, ignorowanie dobra, niewierno−
ści, odejście od Boga.
2) Przebaczenie. Wypowiadamy
kolejne sprawy, w związku z którymi chcemy prze−
baczyć konkretnym osobom, także sobie. Wszyst−
ko to pragniemy uczynić w imię Jezusa.
3) Wyrzeczenie. Także w imię Jezusa wyrzeka−
my się duchów, które podczepiając się pod nasze
słabości, zwodzą nas, utrudniają nam życie, ciągną
w dół. Ważne jest nazwanie ich, a także kłamstw,
które zakorzeniły się w naszej świadomości i od−
gradzają nas i od Boga, i od radości życia.
4) Związanie duchów. Osoba posługująca prosi
Jezusa, aby pokonał duchy, których się wyrzekliśmy.
5) Błogosławieństwo Ojca. W życie w wolności
wkraczamy oddani Miłości, Temu, który błogosła−
wi nam w każdej chwili. Błogosławi naszemu po−
wołaniu. Chce nas na tym świecie.
Podobnie jak w zeszłym roku, miejscem spo−
tkania było Gimnazjum nr 1 w Trzciance. W sesji
nauki modlitwy otwarcia się na Boże błogosławień−
stwo uczestniczyło 80 osób. W pierwszym dniu
odbywały się konferencje przeplatane śpiewem
i przerwami na kawę, herbatę i ciasto. Oczywiście
odbyła się też Msza św., po której posililiśmy się
obiadem. Wieczór zakończył się wspólnym błogo−
sławieństwem i adoracją Jezusa ukrytego w Naj−
świętszym Sakramencie. W trakcie rozejścia się
do domów było widać radość i wzruszenie wśród
uczestników. Następnego dnia — w niedzielę,
wszystko trwało już nieco krócej, miało miejsce
dokończenie konferencji i wspólna modlitwa wg
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Œwiadectwa

P

rzez pewną osobę, która prześladowała mnie
od dłuższego czasu w pracy, doznałam strasz−
liwego bólu duchowego i ucisku w klatce
piersiowej. Tak jakby cały czas tkwił tam potężny
kamień. Nie mogłam oddychać. Cały czas czułam
permanentny lęk. Nie mogłam jeść, spać i nor−
malnie funkcjonować. Poczucie przygnębienia, żalu
i bezradności dusiło mnie coraz bardziej. Zażywa−
łam duże ilości środków uspokajających, chociaż
one nie działały na mnie i nie dawały ukojenia.
Prowadzący modlitwę krok po kroku przeprowa−
dzili mnie przez moje życie. Pomogli otworzyć naj−
głębsze zakamarki mojej duszy. Podsumowaniem
tego było osobiste błogosławieństwo z rąk ojca
Tomasza, ale czułam to, jak sam Jezus mnie
dotknął. Wybaczyłam człowiekowi, przez którego
zaczęło się to moje cierpienie, ale najważniejsze
było dla mnie to, że wybaczyłam sobie. Od tamtej
pory nie biorę żadnych leków uspokajających, za−
częłam swobodnie oddychać, uśmiechać się, nor−
malnie funkcjonować, po prostu żyć.
Uczestniczka

N

a sesję modlitwy Neala Lozano poszłam po
raz drugi, mimo iż nie miałam żadnych proble−
mów do rozwiązania ani nie oczekiwałam jakiś
specjalnych łask. Pojawiłam się po prostu z nasta−
wieniem służenia, cieszyłam się widokiem innych
uczestników. Po wyjściu z symbolicznego tunelu otrzy−
małam słowo: „Pan Bóg jest wymagającym Tatą
dla mnie”. Z tymi słowami pozostałam na adoracji
Najświętszego Sakramentu, kiedy to usłyszałam sło−
wo poznania: „Jest kobieta, która jako małe dziec−
ko miała wypadek rowerowy i Jezus leczy ją z choro−
by lokomocyjnej”. I tak się stało. Zostałam uzdro−
wiona z bardzo uciążliwej w moim przypadku odmia−
ny tej choroby, mimo iż nie przyszło mi do głowy
nawet o to poprosić. Choroba nie powróciła do dziś.
Przyjació³ka Jezusa

P

rzez ponad 40 lat życia cierpiałam z powodu
złych słów, jakie usłyszałam wielokrotnie na
swój temat od moich rodziców. Były one źród−
łem moich kompleksów i braku poczucia własnej
wartości. Wpływały też na moją niewłaściwą rela−
cję z Bogiem oraz niszczyły sens i radość życia. Na
rekolekcjach wg pięciu kluczy Neala Lozano Bóg
Ojciec przez dobro, jakie okazali mi ludzie i moc
błogosławieństwa, uleczył moje serce. Zabrał mi
żal i rozgoryczenie, a dał miłość i przebaczenie.
Anna

M

ój mąż ciężko choruje i musi przyjmować bar−
dzo silne leki, przy których nie można starać
się o dziecko, gdyż zaburzają one rozwój orga−
nów i uszkadzają mózg płodu. Ich nieprzyjmowanie
powoduje zaś u niego straszne, negatywne skutki.
Wcześniejsze starania o dziecko kończyły się rozcza−
rowaniem. Otrzymaliśmy od lekarza męża ostatnią
szansę, możliwość odstawienia leków na krótki
okres. W tym czasie uczestniczyłam w sesji modlitwy
o uwolnienie. Podczas przechodzenia w symbolicz−
nym tunelu usłyszałam dużo pięknych słów, a pod−
czas adoracji Pana Jezusa otrzymałam słowo pozna−
nia: „Jest tu kobieta, która stara się z mężem o dziec−
ko. Pan Bóg chce im pobłogosławić. Niech tylko za−
czną modlić się razem”. Tego samego wieczoru opo−
wiedziałam wszystko mężowi, który nie mógł uczest−
niczyć ze mną w sesji. Podjęliśmy zobowiązanie do
wspólnej modlitwy i dzielenia się błogosławieństwem.
Nie było to łatwe, ponieważ wcześniej razem nie
modliliśmy się, ale wiara w słowa pochodzące od
Boga tak nas umocniła, że przy każdej okazji wspól−
nie podejmowaliśmy naszą intencję. Mieliśmy dwa
miesiące decydujące o mojej możliwości zajścia
w ciążę. Za pierwszym razem się nie udało. Mieliśmy
ostatnią szansę. Niestety w najbardziej odpowied−
nim dla nas momencie przedłużył się niespodziewa−
nie wyjazd służbowy męża zagranicą. Po jego powro−
cie powoli pogodziliśmy się z wolą Bożą, że jednak
nie będzie nam dane cieszyć się z powiększenia ro−
dziny, a mąż zaczął przyjmować leki. Marzenie o dziec−
ku przełożyliśmy na czas bliżej nieokreślony. Nie prze−
stawaliśmy się jednak modlić razem. Na trzeci mie−
siąc ku wielkiemu naszemu zaskoczeniu okazało się,
że jestem w ciąży, co zostało potwierdzone przez le−
karza. Wierzymy, że to cud, ponieważ narodziny na−
szego dziecka przewidywane są na 21 lipca — w rocz−
nicę naszego ślubu. Bogu niech będą dzięki!!!
Karolina

Fot.: Sebastian Mumot

pięciu kluczy omawianych dzień wcześniej. Całość
zakończono Mszą św., po której były przedstawio−
ne świadectwa. Swoimi przeżyciami uczestnicy po−
dzielili się od razu w trakcie kończącego się spo−
tkania, część z nich dotarła do nas po czasie, nie−
które otrzymaliśmy całkiem niedawno.
Tomasz Urban
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Lubiê byæ
blisko Jezusa
Z s. Barbar¹ Panek FRM
rozmawia Marzena Felsmann.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Miło nam powitać Siostrę w naszym lokalnym
Kościele, szczególnie dlatego, że posługa Sio−
stry w naszej parafii umożliwia nam, a także
uprzyjemnia korzystanie z sakramentu Eucha−
rystii. Jeśli można, to chcielibyśmy bliżej poznać
tę, której posługa odbywa się niejako w ukry−
ciu — wówczas, gdy kościół jest pusty…
Skąd Siostra do nas przybyła i jak wyglądała
dotychczasowa droga Siostry w zgromadzeniu?
Pochodzę z Koszalina. Do Trzcianki przyjecha−
łam z placówki w Lubieniu Kujawskim. Droga,
którą przeszłam już w Zgromadzeniu Sióstr Fran−
ciszkanek Rodziny Maryi, jest długa, pełna rado−
snych, a czasem i trudnych chwil, jak to w życiu
bywa. Czuję się spełniona na drodze, którą wy−
brał dla mnie Pan. Wstąpiłam do zakonu w Po−
znaniu, gdzie był postulat, a następnie nowicjat.
Pierwsze śluby zakonne złożyłam w Szamotułach,
wieczyste zaś w Częstochowie na Jasnej Górze.
Pełniłam posługę zakrystianki w wielu naszych
domach: w Wieleniu, Poznaniu, Mikstacie, Trzcie−
lu czy Brzegu Dolnym. Opiekowałam się także
chorymi współsiostrami czy ubogimi, szukający−
mi pomocy w naszych domach.
Jak Siostra sądzi — co jest Siostry najwięk−
szym darem dla Kościoła?
Najbardziej lubię być blisko Pana Jezusa. Ubie−
rać ołtarze w kwiaty, które powinny być najpięk−
niejsze, by kierowały oczy wszystkich na Niego,
ukrytego w tabernakulum.
Kim jest dla Siostry Jezus? Skąd Siostra czer−
pie radość, która emanuje nie tylko z twarzy,
lecz całej postawy Siostry?
Otrzymałam od Boga dary, którymi chcę dzie−
lić się we wspólnocie Kościoła. Pragnę też po−

kazywać, że warto żyć dla Jezusa, największej
Miłości, i być z Nim szczęśliwa. Wielką pomocą
na mojej drodze wiary jest Matka Najświętsza,
św. Józef i św. Franciszek — patronowie nasze−
go Zgromadzenia, oraz św. Zygmunt Szczęsny
Feliński — założyciel Zgromadzenia Sióstr Fran−
ciszkanek Rodziny Maryi. Ojciec Maksymilian
Maria Kolbe, powiedział kiedyś, że dla Niepoka−
lanej wszystko się czyni i cierpi — wesoło! Sta−
ram się pamiętać o tej drobnej, ale jakże ważnej
wskazówce w relacjach z innymi.
Która z form modlitwy jest Siostrze najbliższa?
Pokochałam modlitwę różańcową. Cieszę się
chwilami spędzonymi przed Najświętszym Sakra−
mentem, na adoracji Jezusa czy medytacji tajem−
nic różańcowych. Lubię rozmawiać z Jezusem
przez Maryję! Polecam wszystkie swoje sprawy,
ale i osoby Panu; tych, którzy prosili mnie o wsta−
wiennictwo za nich.
Jaka jest rola kobiet we współczesnym Ko−
ściele?
Rola kobiety w Kościele to rola matki. Do matki
— może przyjść każdy i w każdej chwili! Wzorem
jest tu Maryja, najlepsza z matek. Ona nie liczy
czasu! Każda nasza sprawa jest dla Niej ważna —
bo to sprawa Jej duchowych dzieci. Maryja — Mat−
ka, uczy też, jak trwać w trudach i radościach życia,
zawsze przy Nim i w Jego sprawach.
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Religijny wokal – Cecyliada 2016

Z grona najmłodszych wykonawców na podium
znaleźli się:
I miejsce — Jagoda Urban z Miejskiego
Centrum Kultury w Czarnkowie,
II miejsce — Patrycja Czarnecka z Zespołu
Szkół Katolickich w Trzciance,
III miejsce ex aequo — Dominika Bedna−
rek ze Studia Piosenki przy Spółdzielni Mieszka−
niowej Lokatorsko−Własnościowej w Trzciance,
III miejsce ex aequo — Jakub Mielczarek
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu,
wyróżnienie — Kornelia Stefaniak ze Szko−
ły Podstawowej w Połajewie,
wyróżnienie — Alicja Matkowska ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Trzciance.

·
·
·
·
·
·

Jeśli chodzi o zespoły klas I–III, przyznano na−
stępujące miejsca:
I miejsce — zespół z Zespołu Szkół Kato−
lickich w Trzciance: Zuzanna Rybarczyk, Anna
Dziamska, Jano Felsmann i Amelia Brodziak,
II miejsce — zespół ze Szkoły Podstawo−
wej w Rychliku: Wiktoria Paprocka, Iga Sicińska
i Patrycja Strzelecka,
III miejsce — grupa ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2 w Trzciance: Antonina Kruszyńska, Wik−
toria Fałdzińska, Nikola Lis i Julia Pisecka.

·
·
·

Wśród uczniów
klas IV–VI zaś przy−
znano następujące
nagrody. W katego−
rii solistów wytypo−
wano następują−
cych laureatów:
I miejsce — Aleksandra Furs ze Szkoły Pod−
stawowej nr 3 w Trzciance,
II miejsce — Julia Dziamska z Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance,
III miejsce ex aequo — Zofia Kuta ze Szko−
ły Podstawowej w Rychliku,
III miejsce ex aequo — Agata Fąka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Czarnkowie,
wyróżnienie — Laura Handschke ze Szkoły
Podstawowej w Romanowie Dolnym,
wyróżnienie — Daria Siadak ze Szkoły Pod−
stawowej nr 2 w Trzciance.

·
·
·
·
·
·
·
·
··

Wśród klas IV–VI wyróżniono poniższe zespoły:
I miejsce — dziewczęta z Zespołu Szkół
Katolickich w Trzciance: Lena Felsmann, Otylia
Bednarek, Julia Majorczak i Amelia Kaizer,
II miejsce — duet ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Czarnkowie: Martyna Pertek i Agata Fąka,
III miejsce — nie przyznano,
wyróżnienie — zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Trzciance: Aleksandra Lewandowska, Anita
Frątczak, Oliwia Piasecka i Zuzanna Piechowicz.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą
atmosferę, a laureatom gratulujemy sukcesu.
Krzysztof Felsmann

Fot.: Krzysztof Felsmann

W dniu 22 listopa−
da 2016 r. odbył
się VII Powiatowy
Konkurs Piosenki
Chrześcijańskiej
Cecyliada 2016.
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Starania o budowê
nowego koœcio³a
w Trzciance1
Wraz z Adwentem rozpoczął się oficjalnie rok
obchodu 100−lecia naszego kościoła. Zakończy
się on w pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r.
Dokładnie wtedy przypada okrągła rocznica, gdy
nastąpiło otwarcie naszego kościoła, przeniesie−
nie Najświętszego Sakramentu z tymczasowej
kaplicy oraz poświęcenie nowo wybudowanej
świątyni i odprawienie w niej pierwszej Mszy św.
W najbliższych odcinkach cyklu Z dziejów pa−
rafii prześledzimy losy poprzedniego kościoła, sta−
rania o budowę nowego oraz jej realizację.
Trzcianka została oderwana od Polski podczas
pierwszego rozbioru, tj. w 1772 r., i dostała się
pod panowanie Prus. Silne działania germanizacyj−
ne, prowadzona działalność osadnicza rządu pru−
skiego, stopniowo zmieniały oblicze miasta. Po−
czątkowy upadek, na skutek utraty dotychczaso−
wego rynku zbytu na wyroby włókiennicze produko−
wane w Trzciance, powstrzymany został poprzez
wybudowanie w 1851 r. przechodzącej przez na−
sze miasto linii kolejowej Berlin – Królewiec. Był to
istotny czynnik ożywiający życie gospodarcze w
Trzciance. Powstały duże fabryki mebli i cygar oraz
inne mniejsze zakłady. To spowodowało napływ
nowych robotników, w tym o wyznaniu katolickim.
W czasie, gdy proboszczem był ks. Mateusz [Mar−
cin] Tuszyński2 i gdy w 1834 r. kładziono kamień
węgielny pod nowo budowany murowany kościół,
w Trzciance mieszkało około 1000 katolików.
W 1890 r. w Trzciance było ich już prawie 3000.
Kościół, mimo dobrego stanu technicznego, był więc
zbyt mały jak na taką liczbę wiernych — miał wymia−
ry 20 x 10 m i wysokość nawy 7 m. W czasie nie−
dzielnych Mszy św. był duży ścisk parafian stojących
w świątyni. Latem panował skwar i uciążliwa du−
chota, która była przyczyną licznych omdleń. Zimą
natomiast panował nie mniej uciążliwy chłód, powo−
dował przemarzanie wiernych stojących w pobliżu
drzwi zewnętrznych. Budynek kościelny był masywną
budowlą ceglaną z płaskim sufitem, bez wieży, a na

jego zwieńczeniu zamontowane były dwa stalowe
krzyże. Wewnątrz znajdowały się trzy piękne ołtarze
barokowe otrzymane od królewskiej rejencji ze zli−
kwidowanego klasztoru w Gołańczy3 . Ustawienie
tego kościoła było odwrotne w stosunku do dzisiaj
ustawionego. Główne wejście było od strony zachod−
niej, gdzie obecnie znajduje się prezbiterium. Po−
święcenia tego kościoła dokonał w dniu 20 wrze−
śnia 1835 r. arcybiskup Marcin Dunin4 .
Pierwszym proboszczem starającym się o bu−
dowę nowej świątyni był ówczesny trzcianecki pro−
boszcz ks. Adalbert Lenz5 . W 1903 r. podjął per−
traktacje, wysyłając stosowny wniosek do arcybi−
skupiego konsystorza6 w Poznaniu oraz do kró−
lewskiego urzędu patronalnego, który zażądał li−
czenia wiernych uczęszczających na niedzielne Msze
św. Postawił nawet warunek, że w zwykłą niedzie−
lę liczba wiernych w kościele musi osiągnąć co
najmniej 1300 osób. Zgodnie z tym zarządzeniem
władzy funkcjonariusz policji w wybrane bez uprze−
dzenia dwie niedziele przeprowadził liczenie. Wy−
nik był następujący co do liczby wiernych: 1370
oraz ponad 1400. Protokoły z takiego liczenia sta−
nowiły podstawę do uznania przez królewską re−
jencję konieczności budowy nowego kościoła.
Dalsze negocjacje trwały jednak latami. Kontynu−
ował je następny proboszcz ks. Stanisław Para−
dowski7 . Fakt, że był Polakiem, utrudniał prowa−
dzenie rozmów, które praktycznie zostały zamrożo−
ne ze względów politycznych. Otóż w Trzciance
w wyborach do Reichstagu oddano ponad 400 pol−
skich głosów na Polaka ks. dziekana Leona Gajo−
wieckiego8 z Chodzieży. „Wina” za taki nieprawo−
myślny wynik została przypisana polskiemu ks. Sta−
nisławowi Paradowskiemu. Przybyłemu w dniu 31
października 1910 r. nowemu proboszczowi ks. Aloy−
siusowi Bucksowi9 wręcz oznajmiono: „Proszę na−
prawić szkody, proszę się pozbyć problemu polskich
głosów, przecież wie ksiądz, że chcecie budować
Usytuowanie koœcio³a z lat 1835–191414
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pożegnaliśmy się
krótko przedtem
ze starym do−
mem Bożym.
Wprawdzie ze
łzami w oczach,
ale i z radosną
nadzieją w sercu
na piękną przy−
szłość, Sanctissi−
mum11 zostało w
uroczystej proce−
sji przeniesione
do zastępczego
kościoła, który na
czas budowy po−
winien stanowić
ubogie mieszka−
nie dla Zbawicie−
la pod postacią
Chleba.”12
Zastępczym kościołem był wybudowany par−
terowy obiekt, który po rozbudowie w późniejszych
latach pełnił najpierw rolę domu katechetyczne−
go, a dzisiaj stanowi Dom Parafialny. Na nim
zamontowany jest jeden z dwóch zachowanych
stalowych krzyży z poprzedniego kościoła.
Edwin Klessa

nowy kościół”10 . Przy następnych wyborach do Re−
ichstagu w wyniku starannego tłumaczenia udało
się uzyskać zupełnie odmienny rezultat: zamiast 400,
na polskiego kandydata oddano tylko 7 głosów.
Początkowo myślano o rozbudowie istniejącego
kościoła, ale szybko wycofano się z tych planów.
Królewska rejencja zaproponowała, aby postąpić
radykalnie, mianowicie zasugerowano rozebranie
całkowicie starego kościoła i wybudowanie innego,
który spełniałby wszystkie oczekiwania i był ozdobą
miasta. Opracowano projekt budynku i kosztorys.
Całkowity koszt budowy wynosił 225 000 marek
niemieckich, z tego patron parafii — rząd niemiecki
— dał kwotę 180 000 marek, władza duchowna
— 10 000 marek, a parafia — 35 000 marek.
Tak oto kronikarz opisuje moment opuszczenia
dotychczasowego kościoła: „W tym czasie [przygo−
towano] stary kościół do rozbiórki na części, które
sprzedano w drodze licytacji, co przyniosło niewiel−
ki dochód w wysokości 965 marek. Organy zosta−
ły już wcześniej sprzedane firmie Schlag i Synowie
ze Świdnicy za 1000 marek (firma ta zbudowała
kiedyś owe organy). Wszystkie te prace początko−
we zostały zrealizowane wiosną 1914 roku. Na
początku lipca rozpoczęto wyburzanie starego ko−
ścioła, co przyspieszono, aby możliwie prędko roz−
począć budowę nowego kościoła. Z łezką w oku
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Na podstawie Kroniki parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
1914–1918 spisanej przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa
Bucksa, Trzcianka, 2015 w tłumaczeniu ks. Łukasza Nowaka MS.
Ks. Tuszyński Mateusz [Marcin] (1805−....). W latach 1832–1838
wikariusz, komendarz, a następnie proboszcz w Trzciance.
Klasztor bernardynów w Gołańczy został zsekularyzowany w 1827 r.
Abp Marcin Dunin (1774–1842), arcybiskup metropolita gnieź−
nieński i poznański oraz prymas Polski w latach 1831–1842.
Ks. Adalbert Lenz (1861–1914). W latach 1891–1907 prepozyt
w Trzciance, późniejszy proboszcz, kapelan wojskowy i budowni−
czy kościoła pw. św. Rodziny w Pile.
Dawne określenie kurii biskupiej.
Ks. Stanisław Paradowski (1871–1942). W latach 1907–1910
komendarz w Trzciance.
Ks. Leon Gajowiecki (1837–1912). W latach 1862–1867 wika−
riusz i w latach 1867–1912 proboszcz w Chodzieży.
Ks. Aloysius Bucks (1871–1946). Od 1 listopada 1910 r. do 28
czerwca 1923 r. proboszcz i budowniczy kościoła w Trzciance.
Ks. Aloysius Bucks, Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Trzciance 1914–1918 spisana przez ówczesnego proboszcza
ks. Aloysiusa Bucksa, Trzcianka, 2015, s. 96.
Sanctissimum (łac.) — Najświętszy Sakrament.
Ks. Aloysius Bucks, Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Trzciance 1914–1918 spisana przez ówczesnego proboszcza
ks. Aloysiusa Bucksa, Trzcianka, 2015, s. 97–98.
Zdjęcie pochodzi z Kroniki Parafialnej parafii św. Jana Chrzcicie−
la w Trzciance (1945–1984), t. 1.
Zdjęcie pochodzi z widokówki ze zbiorów Muzeum Ziemi Nadno−
teckiej w Trzciance.

Fot.: Edwin Klessa

Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Trzciance
w latach 1835–191413
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Projekt nowego wyposa¿enia
prezbiterium w koœciele
pw. œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance
W 2017 r. przypada 100. rocznica budowy ko−
ścioła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Wznie−
siono go w latach 1914−1917, w tzw. czasach
przedsoborowych. Sobór Watykański II (1962−
1965) wydał szereg dokumentów, które w jedno−
znaczny sposób określają zmiany, jakie powinny
nastąpić dla – jak czytamy we wstępie do Konsty−
tucji o liturgii świętej – „większego wzrostu życia
chrześcijańskiego wśród wiernych”. Ustawodaw−
stwo kościelne podkreśla, że najważniejszym ele−
mentem wnętrza kościoła jest ołtarz – stół ofiarny,
na którym uobecnia się Ofiara Ciała i Krwi Chrystu−
sa – umieszczony w centralnym miejscu w prezbi−
terium. Sobór Watykański II dokonał szeregu zmian
w liturgii, wprowadził m.in. możliwość odprawiania
Mszy św. w języku ojczystym oraz to, że kapłan
podczas niej stanął twarzą do ludu.
Obecnie w naszym kościele, jak w wielu in−
nych, są dwa ołtarze: stary – przedsoborowy, przy
którym dawniej ksiądz stał tyłem do
ludzi, oraz nowy – posoborowy, który
umożliwia sprawowanie Eucharystii
przodem do wiernych.
Według przepisów kościelnych oł−
tarz powinien być konsekrowany, to
znaczy uświęcony tylko do tej czynno−
ści, jaką jest Eucharystia. Kodeks pra−
wa kanonicznego podkreśla, że „oł−
tarz, zarówno stały, jak i przenośny,
winien być zarezerwowany tylko do
kultu Bożego, z całkowitym wyłącze−
niem użytku świeckiego”. Konsekra−
cji może dokonywać biskup jedynie
na ołtarzach stałych, zbudowanych
w ten sposób, że są złączone z po−
sadzką, np. kamiennych, murowa−
nych. Obecnie w naszym kościele,
Msze św. odprawiane są na ołtarzu
przenośnym, pobłogosławionym, ale
nie konsekrowanym.

Stan obecny prezbiterium

Setna rocznica naszej świątyni jest okazją, żeby
zamienić przenośny ołtarz, który nie może być
konsekrowany – na stałą mensę, zgodną z prze−
pisami prawa kanonicznego. Wśród wielu inicja−
tyw podejmowanych dla uczczenia tego jubileuszu
znalazła się również renowacja całego prezbite−
rium, czyli głównej części kościoła, w której spra−
wowana jest Eucharystia.
Na zlecenie parafii św. Jana Chrzciciela repre−
zentowanej przez Proboszcza ks. Wawrzyńca
Skrabę MS oraz Radę Parafialną został wykona−
ny projekt wyposażenia prezbiterium świątyni
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Pro−
jekty poszczególnych elementów prezbiterialnych
wraz z wizualizacją całości przedstawiono na ta−
blicy ustawionej w kościele:
ołtarz eucharystyczny (posobo−
rowy) – marmurowy, złocony i rzeźbio−
ny, z ornamentami roślinnymi oraz
symbolami Eucharystii i Kościoła,
ambona i ambonka – miejsca
przewodniczenia z elementami sym−
boliki sakralnej wykonane z pozłaca−
nego marmuru,
świeczniki i podstawa pod pas−
chał wzorowane na snycerce i struk−
turze ołtarza głównego,
krzyż procesyjny wykonany z mo−
siądzu złoconego oraz z drewna dębo−
wego bejcowanego na kolor ciemnego
dębu z figurą Chrystusa Ukrzyżowane−
go wykonaną z brązu.
W zaprojektowanych elementach
wyposażenia prezbiterium użyto kolo−

·
·
·
·

Figura œw. Jana Chrzciciela – cegie³ka
z 2016 r. ufundowana na rzecz budowy
nowego, sta³ego o³tarza posoborowego

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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Projekt nowego wyposa¿enia prezbiterium

rystyki, detali zdobniczych i ornamentów wystę−
pujących na ołtarzu głównym. Projekt wykonały
specjalistki z Krakowa: magister historii sztuki,
artysta plastyk Jolanta Kłosowska oraz magister
inżynier architekt Anna Wawrzynkiewicz.
Uroczystej konsekracji nowego posoborowego
ołtarza, jak również poświęcenia nowych elemen−
tów wnętrza prezbiterium dokona biskup miejsca
podczas najbliższego odpustu parafialnego.
Możemy zobaczyć, jak na załączonej wizualizacji
elementy nowego wyposażenia prezbiterium bardzo
pięknie wpisują się w wystrój naszego kościoła.
Bądźmy dumni, a zarazem wdzięczni Bogu i ludziom,
którzy wznieśli tę świątynię. O trudnych latach budo−
wy i radości z ukończenia prac tak pisał ówczesny
proboszcz ks. Aloysius Bucks: „Jaka to była radość,
kiedy na budowie po raz pierwszy zabłysło elektrycz−
ne światło (…). Stolarze pracują do późnych godzin
nocnych i wszystko już prawie gotowe. Tylko jeszcze
szybkie ustawienie ambony (…), ustawienie ołta−
rza, wniesienie starych ławek (…), jeszcze szybko
skromne ozdoby z gałązek świerkowych (…).
U wszystkich zaangażowanych słyszy się głęboki od−
dech (…). O Boże, Tyś wszystko dobrze uczynił.”1
Dzisiaj ze wzruszeniem i wdzięcznością czyta−
my te słowa ale pamiętajmy, że Pan Bóg posta−

wił przed nami zadanie dbania o naszą świąty−
nię. Po nas przyjdą następne pokolenia i kolejni
parafianie będą wdzięczni, że pozostawiliśmy im
kościół pięknie i bogato zdobiony nie tylko
w marmury i złoto, ale też we wzajemną życzli−
wość i serdeczność w codziennych relacjach.
Przed rozpoczęciem budowy naszego kościoła
– w 1914 r., rozprowadzane były cegiełki w postaci
glinianej płaskorzeźby przedstawiającej św. Jana Chrzci−
ciela – patrona parafii, z zarysowaną sylwetką kościoła
u jego stóp. Zachowało się niewiele takich cennych
pamiątek. Na wzór cegiełki sprzed stu lat wykonano
replikę figury św. Jana Chrzciciela o takich samych wy−
miarach, nawiązując do początków naszej świątyni.
Można ją nabyć w księgarni parafialnej jako cegiełkę
ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza.
Renowacja prezbiterium to jedna w wielu ini−
cjatyw podejmowanych w naszej parafii dla uczcze−
nia 100. rocznicy budowy kościoła. Starajmy się
wspierać wszystkie te działania modlitwą i wła−
snym zaangażowaniem. Niech nam Pan Bóg
w tym błogosławi.
Jadwiga Witkowska
1

ks. Aloysius Bucks Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzcian−
ce 1914−1918 spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa
Bucksa, Trzcianka, 2015, s. 108.
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Niedziela Misyjna

Rocznica wyboru Jana Pawla II

Relikwie œw. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

Projekty oltarza posoborowego

Rocznica wyboru
Jana Pawla II
– czytanie Biblii

Cegie³ka
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SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE – WYDARZENIA W SKRÓCIE –

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych

Koncert zespo³u Wolna Grupa Bukowina

Hospicjum Trzcianka

Rekolekcje adwentowe

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Krzysztof Felsmann

Miko³aj z WyobraŸni¹ Mi³osierdzia
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Ciasto należy przygotować jak na faworki. Dobiera−
my następujące składniki:
4 żółtka,
2 łyżki gęstej śmietany,
łyżka spirytusu,
mąki, ile zabierze ciasto,
około 1/2 kg tłuszczu do smaże−
nia,
cukier puder do posypania,
domowa konfitura, dżem
lub wiśnia z kompotu.

·
··

·

·

·

·

ąkę przesiać,
dodać wszyst−
kie składniki
i zagnieść ciasto jak na klu−
ski. Starannie i dokładnie wyrobić.
Ciasto cienko rozwałkować i wykrawać
krążki o trzech różnych średnicach, np. 6, 5 i 4
cm. Każdy krążek naciąć na obwodzie w pięciu miej−
scach. Środek krążka posmarować białkiem, uło−
żyć wg wielkości jeden na drugim. W środku doci−
snąć palcem. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu, ukła−
dając na tłuszcz mniejszą stroną. Gdy róże będą już
ładnie zarumienione na jasnozłoty kolor, wyłożyć je
na bibułę i odsączyć nadmiar tłuszczu. Posypać
cukrem pudrem, a na środek ułożyć przysłowiową
wisienkę na torcie w postaci dowolnej konfitury.
Jeszcze tylko zaprosić przyjaciół i… Smacznego!
Monika Grzywacz

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

III Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 20 rocznica powstania Wspólnoty Kręgu Domowego
Kościoła – 8 stycznia 72 rocznica powrotu Trzcianki do Macierzy – 27 stycznia Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego – 2 lutego Światowy Dzień Chorego – 11 lutego Środa Popielcowa – 1 marca
Rocznica Nadania Praw Miejskich Trzciance – 3 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień
Świętości Życia – 25 marca.

· ·

·

·

·

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.trzcianka.saletyni.pl lub www.parafia.trzcianka.com.pl
adres e−mail: trzcianka@saletyni.pl
Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636;
adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl
Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin,
Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00
Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Maciej Pawłowski, Piotr Starosta, Piotr
Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Jadwiga Witkowska

·

Fot.: Monika Grzywacz

ażdy okres w roku znany jest z typowych
wypieków, wszechogarniających charak−
terystycznych zapachów i smaków. Czas
Bożego Narodzenia kojarzy się nam zapewne z aro−
matem piernika, wonią makowca czy potęgą bakalii.
Wielkanoc przywołuje inne zapachy. W kuchni kró−
luje lukier, babki i kajmak od mazur−
ków. Latem rozkoszujemy się za−
pachem i smakiem placka
drożdżowego z sezonowymi
owocami pobudzającymi ape−
tyt. Jesień to szarlotki – czu−
jemy wtedy jabłka i mocny
aromat cynamonu.
Czym zaś delektujemy się
w długie zimowe wieczory? Otóż
dominuje wówczas zapach pączków,
oładków i faworków, czyli ciast smażonych
na głębokim tłuszczu. Zimą dieta nie obowiązuje.
Jemy ciastka bez ograniczeń i wyrzutów sumienia.
Są bardzo kruche i delikatne za sprawą żółtek. Po−
strzegamy je jako atrakcyjne, smaczne, ale
i estetyczne.
Przepis na róże karnawałowe przypadnie do gustu
nie tylko łasuchom. Wydaje się trudny i skompliko−
wany. Nic bardziej mylnego. Przepis jest typowy,
jak na faworki przystało. Z pewnością każdy je zna
i wielokrotnie wykonywał w karnawale czy zajadał
się w tłusty czwartek. Ten smakołyk jest jednak
trochę bardziej czasochłonny, ale efekt smakowy
i wizualny przechodzi najśmielsze oczekiwania.

