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Sprawozdanie duszpasterskie

o stanie duchowym i materialnym

parafii pw. œw. Jana Chrzciciela

w Trzciance na dzieñ 31.12.2012 r.

Mieszkańców parafii przyznających się do Ko−
ścioła jest ok. 13000. We mszy świętej uczest−
niczy w całej parafii 3489 osób. Udzielono ok.
136000 komunii świętych. W 2012 r. 153 dzie−
ci otrzymało chrzest święty. Na cmentarz odpro−
wadzono 123 zmarłych. Pobłogosławiono 30
parom małżeńskim. Do Pierwszej Komunii Świę−
tej przystąpiło 127 dzieci. Sakrament bierzmo−
wania przyjęło 129 młodych. Co miesiąc odwie−
dzamy 152 chorych. W szkołach naszej parafii
lekcji religii uczy: czterech kapłanów, jeden brat
zakonny, dwie siostry zakonne i pięciu kateche−
tów świeckich.

Wydatki poniesione przez parafię w 2012 r.
kształtują się następująco. Do Kurii Biskupiej w
Koszalinie jest płacone 29 gr od każdego miesz−
kańca parafii, niezależnie od tego, czy chodzi do
kościoła, czy nie, lub jakiego jest wyznania. Do
kurii wpłacamy co miesiąc 4135 zł, w tym ujęte
są również opłaty na cele seminarium diecezjal−
nego. Na saletyńskie seminarium w Krakowie
wpłaciliśmy 4000 zł. Powyższe płatności są po−
krywane z tacy parafialnej i z ofiar składanych w
kopertach roznoszonych po domach i składanych
na tace jako ofiary przeznaczone na ten cel. Na
seminarium zebrano 9845 zł.

Oprócz tego do kurii jest odprowadzane 50%
środków uzyskanych ze zbiórki na niedzielną tacę,
jeżeli w miesiącu wypada pięć niedziel. Również
płacimy rocznie 15 gr od każdego mieszkańca
parafii na rzecz budowy kościołów w diecezji. Na
misje oddawana jest taca z Trzech Króli i z ostat−
niej niedzieli października, ofiary te są składane
na rzecz działalności misjonarzy z naszej diecezji
oraz misjonarzy saletynów pracujących w różnych
krajach.

Parafia poniosła następujące koszty funkcjo−
nowania:

· ubezpieczenie budynków: 2206 zł,

· podatek ryczałtowy odprowadzony do urzędu
skarbowego za proboszcza i wikarego: 5956 zł,

· koszt energii elektrycznej: 20167 zł,

· koszt gazu do ogrzewania plebani, domu
parafialnego, kościoła, Katolickiego Domu Mło−
dzieży i domu sióstr zakonnych: 70036 zł; suma
zebrana do puszek na ogrzewanie kościoła:
13180 zł, reszta kwoty pokryta z innych źródeł,
m. in. ze środków uzyskanych z tacy i częściowo
ze sprzedaży opłatków,

· koszt wina, komunikantów, oleju do świec
i szat liturgicznych: 7468 zł,

· funkcjonowanie kancelarii parafialnej: 3010 zł,

· prowadzenie cmentarza parafialnego, tj.
wywóz śmieci, zużycie wody i opieka nad nim:
14890 zł.

Wszystkie te wydatki są pokrywane z ofiar
składanych na tacę, w kopertach, jak i również
przy innych okazjach – zbiórkach do puszek prze−
znaczonych na ogrzewanie kościoła, roznoszeniu
opłatków, wynajmu wieży kościelnej na rzecz
działania anten sieci komórkowej i internetu
bezprzewodowego. W tym roku podczas rozpro−
wadzania opłatków zebrano 23065 zł.

Do prac remontowych wykonanych w 2012 r.
należy remont ławek. W związku z tym zebrano
kwotę 32000 zł.

W 2013 r. jest planowane zamontowanie ekra−
nu do wyświetlania pieśni. Będzie to dar dla para−
fii od dzieci pierwszokomunijnych oraz bierzmo−
wanych. W dalszym ciągu będzie spłacany kredyt.
W tym roku do uiszczenia jest 14000 zł.

Proboszcz parafii

pw. œw. Jana Chrzciciela

ks. Kazimierz Przybycieñ MS

Wspólnota wiary
Z ks. Robertem G³odowskim MS, tegorocz-

nym rekolekcjonist¹ rozmawia Piotr Starosta

Rok 2013 został ogłoszony
Rokiem Wiary. Rekolekcje prowa−
dzone przez Księdza w naszej pa−
rafii również poruszają temat wia−
ry, tej osobistej i we wspólnocie.

Kościół jest wspólnotą. Każdy z
nas wierzących realizuje się, wyzna−
je wiarę, będąc jej częścią. Wiara
indywidualna przeżywana poza spo−
łecznością Kościoła nie byłaby au−
tentyczna. Wiara pielęgnowana w
grupie zaangażowanych osób
umacnia moją relację z Bogiem.
Opiera się ona na miłości. Przecież
utrzymywania prawdziwych więzi tak na co dzień uczę
się w relacji z drugim człowiekiem, a więc we wspól−
nocie. Myślę, że warto też przytoczyć tu słowa bł.
Jana Pawła II, który w encyklice Redemptoris mis−
sio zaznacza, iż „wiara umacnia się, gdy jest prze−
kazywana!”. Przekaz wiary dokonuje się przecież nie
w samotności, ale we wspólnocie.

Wiara zawiodła Księdza na Wschód.
Swoją posługę na Ukrainie rozpocząłem w 2000 r.

Pierwszą parafią, do której trafiłem jako wikariusz,
był położony 50 km od Lwowa Busk, z którego
przed wojną wywodzili się pierwsi polscy saletyni.
Pod koniec 2003 r. wyjechałem dalej na wschód,
by rozpocząć nowe saletyńskie dzieło w oddalo−
nym przeszło 1000 km od polskiej granicy 160−
tysięcznym mieście Nikopol. Razem z bratem Ja−
nem Czubą MS tworzyłem tam podwaliny pod
pierwszą w historii tego miasta parafię rzymsko−
katolicką. W latach 2005–2007 udało nam się
wybudować niewielką kaplicę, która stała się
pierwszą katolicką świątynią Nikopola.

Do Buska powróciłem w 2009 r. jako pro−
boszcz. To miejsce jest dziś niewielkim powia−
towym miasteczkiem. Połowa jego ludności to
wyznawcy prawosławia. Drugą grupę wyznaniową
stanowią katolicy obrządku bizantyjskiego (gre−
kokatolicy). Wiernych naszego obrządku jest

w Busku zaledwie 300 osób,
z tym że na niedzielną Mszę
świętą uczęszcza ok. 100–120
osób. Tak naprawdę prowadzo−
na przeze mnie parafia jest nie−
wielką wspólnotą, w której każ−
dy zna każdego. I to jest wielkim
plusem. Oprócz Buska obsługu−
jemy jeszcze (pracuje nas tam
dwóch misjonarzy saletynów) pa−
rafię dojazdową w małym Olesku
– 25 km na wchód od Buska.

Podstawą naszej pracy jest
duszpasterstwo tradycyjne –

Msze św., sprawowanie sakramentu pokuty,
nabożeństwa związane z okresami liturgicznymi.
Są też grupy parafialne: trzy róże różańcowe, służ−
ba liturgiczna (ministranci i lektorzy), parafialna
schola młodzieżowa Vox Angeli, grupa młodzie−
żowa, grupa starszej młodzieży (skupiająca mło−
de małżeństwa i młodzież pracującą stanu wol−
nego). Saletyńskie Czuwania Młodzieży w Sank−
tuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach
k. Sambora przynoszą owoce: powołania do ka−
płaństwa. Aktualnie mamy czterech kandydatów
z Ukrainy zainteresowanych życiem zakonnym.

Proszę czytelników: pamiętajcie w modlitwie
o tych naszych braciach i siostrach w wierze,
którzy żyją w środowiskach stanowiących mniej−
szości — nie tylko na Ukrainie, ale i w innych
miejscach na świecie, i módlcie się, by i im nie
zabrakło duszpasterskiej opieki kapłana. Dzię−
kuję.

Serdecznie dziękuję i życzę wielu łask Bożych
w pracy duszpasterskiej.
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23 grudnia, w IV i ostatnią Niedzielę Adwen−
tu, podczas Mszy św. o godz. 9.30, jak co roku,
gościliśmy w naszej parafii Betlejemskie Świa−
tło Pokoju. Wprowadzili je do naszej świątyni człon−
kowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Po
Mszach św. rozpoczynających się o godz. 9.30,
11.00 i 12.30 parafianie mogli wziąć symboliczny
ogień do domów, by rozświetlał mieszkania i ludz−
kie serca przez cały okres Bożego Narodzenia.

24 grudnia świętowanie Bożego Narodzenia
w naszej parafii zostało rozpoczęte uroczystym
koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Pasjonata
oraz scholi młodzieżowej. Pięknie wykonane pie−
śni bożonarodzeniowe i pastorałki przygotowały
licznie zgromadzonych w kościele parafian na prze−
żywanie uroczystej pasterki, która rozpoczęła się
tradycyjnie o północy.

Parafialny Caritas dokonał podsumowania
trwającej w czasie Adwentu Akcji Choinka. Po−
lega ona na dorocznym przygotowywaniu przez chęt−
nych parafian świątecznych paczek dla dzieci
z rodzin wskazanych przez Caritas. W tegorocz−
nej, już trzeciej edycji, Akcji Choinka zostało ob−
darowanych 182 dzieci.

29 grudnia o godz. 19.00 w naszym kościele
przeżywaliśmy koncert kolęd pt. Nowe lato —
Joanny Słowińskiej kolędowanie. Przybyła pieśniar−
ka i skrzypaczka, współzałożycielka zespołu Muzy−
kanci, z którym nagrała cztery płyty, jest prawie
naszą krajanką, gdyż pochodzi ze Strzelec Krajeń−
skich. Do Trzcianki zawitała z rodzinną kapelą Sło−
wińskich, a w koncercie towarzyszył im trzcianecki
Chór Pasjonata pod dyrekcją Bartosza Śliwińskie−
go. Organizatorami koncertu byli Młodzieżowy Dom
Kultury w Trzciance oraz Trzcianecki Dom Kultury.

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskie−
go o godz. 17.00 członkowie wszystkich grup
i wspólnot działających przy naszej parafii spo−
tkali się w auli Domu Parafialnego na uroczysto−
ści opłatkowej. W imieniu obecnych na spotka−
niu duszpasterzy życzenia złożył ks. proboszcz Ka−
zimierz Przybycień MS.

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskie−
go po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym koście−
le zespół teatralny Młodzieżowego Domu Kultury
zaprezentował spektakl pt. Pastorałka według
Leona Schillera. To wybitne dzieło polskiego dra−

maturga jest ściśle związane z polską tradycją
bożonarodzeniową. Trzcianecka premiera odbyła
się w ubiegłym roku. Tegoroczny spektakl miał
nieco zmienioną obsadę, ale wywarł nie mniejsze
wrażenie na widzach.

6 stycznia Kościół wschodni, który posługuje
się kalendarzem juliańskim, rozpoczyna uroczystą
wieczerzą wigilijną Bożego Narodzenia. Szczegól−
nie bogata liturgia obejmuje trzy świąteczne dni
— 7, 8 i 9 stycznia. Naszym Braciom, których
wielu mieszka na terenie naszej parafii, życzyli−
śmy wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego
i szczęśliwego Nowego Roku. ������� ���	�-

���! ����� ����!

20 stycznia o godz. 12.30 odprawiona zosta−
ła Msza św. w intencji sybiraków, którzy powró−
cili i dzisiaj są z nami, w intencji tych, którzy pozo−
stali na nieludzkiej ziemi, oraz tych, którzy odeszli
do Pana. Po Mszy św. członkowie i sympatycy
Związku Sybiraków Koło Trzcianka oraz ich rodzi−
ny zgromadzili się w domu parafialnym na uroczy−
stym spotkaniu opłatkowym.

Od 27 grudnia do 25 stycznia trwała w na−
szej parafii wizyta duszpasterska (tzw. kolęda).
W imieniu duszpasterzy parafii składamy para−
fianom gorące „Bóg zapłać” za serdeczne przy−
jęcie w domach, również za podzielenie się swo−
imi problemami, uwagami i radościami. Składa−
my także serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary ze−
brane podczas kolędy.

27 stycznia Trzcianka obchodziła 68 Rocz−
nicę Powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macie−
rzy. O godz. 12.30, w kościele pw. św. J. Chrzci−
ciela została odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki
— tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już
od nas odeszli.

27 stycznia ks. proboszcz Kazimierz Przyby−
cień MS podczas Mszy św. złożył sprawozdanie
duszpasterskie o stanie parafii. Pełny tekst spra−
wozdania został udostępniony w gablocie infor−
macyjnej, na stronie internetowej parafii oraz
w niniejszym wydaniu gazety parafialnej.

9 lutego z okazji XXI Światowego Dnia Chore−
go, który Kościół obchodzi w Uroczystość Matki
Bożej z Lourdes, Apostolstwo Dobrej Śmierci za−
prosiło wszystkich drogich nam chorych na Mszę

św. celebrowaną w ich intencji w kościele o godz.
11.00. Chorzy i cierpiący otrzymali sakrament cho−
rych. Osoby opiekujące się nimi towarzyszyły im w
tym ważnym akcie wiary.

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do
wykonywania prac na Konkurs Twórczości Ar−

tystycznej o Motywach Religijnych, który od−
będzie się w ramach XXX Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Trzciance. Prace na konkurs
można przynosić do Biblioteki Parafialnej w go−
dzinach jej otwarcia do 6 kwietnia bieżącego roku.

Piotr Syrotiak
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Szopka w koœciele

Op³atek wspólnot

Betlejemskie Œwiat³o

Spektakl „Pastora³ka”

68 Rocznica Powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy".



7marzec, kwiecień 20136 Światło z La Salette

Jasna Góra

Dzieci i ryby g³osu nie maj¹, czyli
parê s³ów o œwiêtoœci ¿ycia

6 Światło z La Salette

Dziś powszechnie toczą się dyskusje dotyczące momentu
rozpoczęcia ludzkiego życia. W gąszczu różnych informacji moż−
na się zagubić. Spróbujmy je nieco uporządkować.

Pan Bóg w Księdze Rodzaju (Rdz 1, 26) mówi, że stworzył
człowieka na swój obraz i podobieństwo, zatem życie ludzkie
jest święte dzięki świętości samego Boga. Ustami proroka Jere−
miasza (Jr 1, 5) Pan Bóg zaznacza, że zna człowieka, zanim
ukształtował go w łonie matki, nim jeszcze przyszedł na świat.
W psalmie 139 w wersetach 13−16 mówi, że On tworzy człowie−
ka w łonie matki, dni jego życia są określone, chociaż żaden
z nich jeszcze nie nastał. Zapytajmy zatem: czy wobec takich
stwierdzeń możemy wyznaczyć początek ludzkiego życia na czwar−
ty, szósty, a może ósmy tydzień istnienia ludzkiego płodu?

ŻYCIE LUDZKIE ZACZYNA SIĘ WIĘC OD MOMENTU ZA−
PŁODNIENIA. Bóg jest twórcą życia, to ON je stwarza i uświęca.
Każdy z nas istniał w swoim rozwoju jako zlepek kilku komórek.
Może się zdarzyć, że zarodek obumrze lub zostanie samoistnie
wydalony (dojdzie do poronienia). W tej sytuacji dzieje się to bez
zamierzonego udziału człowieka. Dlaczego do tego dochodzi,
dowiemy się pewnie po drugiej stronie życia. Rodzice współpra−
cują tylko z Panem Bogiem w przekazywaniu życia.

Uświadomienie sobie momentu rozpoczęcia ludzkiego życia
jest kluczowe dla postaw, które przyjmujemy w codziennym
życiu wobec problemu antykoncepcji, aborcji czy zapłodnienia
in vitro. Nauka Kościoła jasno i wyraźnie sprzeciwia się wymie−
nionym wyżej działaniom, uznając je za grzeszne, niemoralne,
sprzeciwiające się stwórczej roli Boga.

Jak my, chrześcijanie, możemy stawać w obronie życia?
Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie
jest zwyczajna walka, lecz właściwie wojna. W tę walkę angażu−
je się wielkie pieniądze, które m.in. generuje przemysł antykon−
cepcyjny. Obrońcy życia jednoczą się w tej walce, zrzeszając się
w ruchach pro−life. Organizują akcje zmierzające do ustanowie−
nia praw chroniących każde ludzkie życie od momentu poczęcia
aż do naturalnej śmierci, przeprowadzają marsze dla życia i ro−
dziny, wystawy antyaborcyjne, akcje protestacyjne. Nie bądźmy
obojętni, przyłączajmy się. Ważne jest, aby było nas dużo.

Pan Jezus mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie−
ście uczynili” (Mt 25, 40). Każdy z nas może ponadto modlić
się w intencji nienarodzonych.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do podjęcia duchowej
adopcji. Czym ona jest?

Jest to adopcja dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w
łonie matki. Wyraża się osobistą modlitwą o ocalenie jego
życia oraz o miłość i odwagę dla rodziców, aby zachowali je
przy życiu. Dziecko wybiera Pan Bóg. Adopcja trwa przez dzie−
więć miesięcy, czyli okres wzrostu dziecka w łonie matki. Co−
dziennie odmawia się specjalną modlitwę oraz jedną tajemni−
cę różańca świętego. Duchową adopcję najczęściej podejmuje
się w Dzień Świętości Życia, a więc 25 marca.

Przyłączmy się zatem do wspólnej walki o życie człowieka.
Beata i Jaros³aw Wichrowie

Ilustrację do artykułu stanowi historia obrazkowa pochodząca z witryny
www.demotywatory.pl.

Dr House wed³ug
Ewangelii œw. £ukasza

Z ks. Damianem Kramarzem MS

na temat rekolekcji dla m³odzie¿y

szkó³ ponadgimnazjalnych

rozmawia ks. Piotr Stangricki MS.

Dość intrygująco nazwał Ksiądz rekolekcje –
Dr House według Ewangelii św. Łukasza. Skąd
ten pomysł?

Po prostu bardzo lubię ten serial. Zrodziło się kie−
dyś w mojej głowie to, że do przekazywania Ewan−
gelii można wykorzystać
jakiś motyw znany przez
młodzież. Sam Jezus
mówił do współczesnych
sobie słuchaczy językiem
przypowieści. Postanowi−
łem wykorzystać film, by
zachęcić młodych do
uczestnictwa w rekolek−
cjach. Te nasze chwile
skupienia prowadziły do
odkrycia Jezusa−lekarza
opisanego w Ewangelii wg
św. Łukasza, który po pierwsze zna naszą niemoc,
nasze grzechy, po drugie uwalnia nas z nich, i po
trzecie zaprasza nas do bycia ludźmi wolnymi, do
wyboru Miłości.

Zazwyczaj rekolekcje prowadzi kapłan, czasem
z grupą młodzieży, a tu duet zakonny. Taki model
jest bardziej owocny?

W ubiegłym roku w rekolekcjach pomagała mi
młodzież z krakowskiej oazy. Czasem zdarza się
jechać na nauki z drugim współbratem lub same−
mu. Pierwszy raz zdarzyło mi się prowadzić reko−
lekcje w „duecie zakonnym”, chociaż s. Teresę
Pawlak ZSAPU znam z rekolekcji powołaniowych.
Czy taki tandem jest bardziej owocny? Nie mam
pojęcia, to dopiero pokaże czas.

Jak doszło do takiej współpracy?
Pamiętam, że podczas praktyki diakońskiej od−

bywającej się w naszej parafii w Krakowie, gdzie

pracował wcześniej ks. Grzegorz Szczygieł MS, re−
kolekcje szkolne prowadziła ekipa świeckich, któ−
rych tematem były Gwiezdne wojny. To był dopiero
ekstrawagancki pomysł. Tak, jak tamte rekolek−
cje, tak i obecne były w jakimś stopniu związane
z ks. Grzegorzem, ponieważ to on zaproponował
prowadzenie rekolekcji z s. Teresą Pawlak, alber−
tynką, którą poznał na Przystanku Jezus.

Jest Ksiądz sekretarzem Zarządu Prowincjal−
nego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy
Matki Bożej z La Salette. Jak pogodzić te obo−
wiązki z posługą rekolekcyjną?

Zaraz po święceniach kapłańskich zostałem skie−
rowany do pracy w Saletyńskim Duszpasterstwie Po−
wołań (...). Nie ucząc w szkole, miałem możliwość

głoszenia rekolekcji w więk−
szym wymiarze niż współbra−
cia z mojego rocznika. Tak
rozpoczęła się moja przygo−
da z naukami rekolekcyjny−
mi dla młodzieży. Teraz sta−
ram się najczęściej, jak to tyl−
ko możliwe, prowadzić reko−
lekcje, ponieważ w mojej
obecnej posłudze jest to jed−
na z kilku nielicznych możli−
wości pracy duszpasterskiej.

Co cieszy najbardziej w prowadzeniu rekolek−
cji, a co sprawia trudności?

Każde rekolekcje są inne. Cieszy mnie odbiór
i odpowiedź na zaproszenie do wieczornej modli−
twy dla chętnych. Największą radością jest dzień
spowiedzi, gdy do konfesjonałów przychodzą mło−
dzi i chcą rzeczywiście coś zmienić w swoim do−
tychczasowym życiu. Czuję radość w dniu Eucha−
rystii nie dlatego, że to ostatni dzień nauki, ale
dlatego, że Jezus może przyjść do wielu serc
i napełnić je swoją obecnością. To, co jest trud−
ne, to walka wewnętrzna, która trwa przed i w trak−
cie rekolekcji. Zły duch zawsze próbuje zniechę−
cić, podsuwa myśli o bezsensowności podejmo−
wania starań duchowych. Jednak rzeczy, które
cieszą, jest więcej niż trudności.

ks. Damian Kramarz MS

7marzec, kwiecień 2013
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Z ks. Leszkiem

Suchodolskim MS

rozmawia ks. Bartosz

Seruga MS.

Jak Ksiądz wspomina swoją posługę w Trz−
ciance?

Moją posługę w Trzciance wspominam z wielką
wdzięcznością w sercu wobec moich współbraci
i ludzi, których spotkałem w tym czasie. Pierwsze
doświadczenia są bardzo ważne dla młodego ka−
płana, a ja nim wtedy byłem. Praca w Caritasie,
którą podjąłem, była związana z różnymi akcjami
charytatywnymi. Wspomnę słynne masłowe ba−
ranki wielkanocne, kiedy to z ich powodu w Wiel−
ki Czwartek jechałem dokupić parę kilogramów
masła, moje myśli zaś krążyły wokół dnia kapłań−
skiego. Wypowiedziałem je głośno wobec młodej
osoby, a ona mówi: „To jest księdza Wielki Czwar−
tek”. Zrozumiałem, że właśnie za taki dzień ka−
płański muszę się uczyć dziękować Bogu.

Przeżyłem wspaniałe kolonie letnie z dziećmi
i opiekunami, organizowane przez parafialny Cari−
tas. Spotykałem nieprzerwanie różnych ludzi: potrze−

bujących w punkcie wydawania żywności Betania,
młodzież dojeżdżającą, młodych z Katolickiego Domu
Młodzieży, wolontariuszy, dzieci ze scholki, ministran−
tów. Dużo czasu i wysiłku pochłaniała praca w szko−
le, ucząc mnie cierpliwości wobec uczniów. Tu pra−
gnę podziękować nauczycielom, z którymi pracowa−
łem, za ich pomoc. Jakże nie wspomnieć pięknego
doświadczenia posługi w konfesjonale.

Chciałbym przywołać jeszcze pewne bardzo
osobiste wydarzenie mające miejsce przed Bo−
żym Narodzeniem. Kiedy przejąłem pracę w Cari−
tasie po charyzmatycznym ks. Arturze Dudziaku
MS, odziedziczyłem również 5000 gipsowych fi−
gurek Dzieciątka Jezus. Tak się również złożyło,
że jednego dnia do parafii przywieziono 1300 sztuk
bożonarodzeniowych świec Caritas oraz 7000
sztuk kartek świątecznych. Boże Narodzenie mia−
ło być niebawem, a ja nie wiedziałem komplet−
nie, jak to rozprowadzić. Tego dnia bardzo póź−
nym wieczorem modliłem się w kaplicy domowej
i chciało mi się płakać, bo kompletnie nie mia−
łem pojęcia, co mam z tym zrobić. Bóg wiedział.
Gdy wstałem od modlitwy, byłem pełen ufności
i siły, choć problem wcale nie znikł. W końcu
wszystko się dobrze udało. Wielu ludzi pomogło

mi, a ja miałem namacalną obecność Boga.
Od 11 lat pracuje Ksiądz poza granicą Polski:

Szwajcaria, następnie Niemcy. Jak to się stało?
W dużej mierze na mój wyjazd za granicę wpły−

nęły sytuacja personalna w saletyńskiej prowin−
cji szwajcarskiej, brak nowych powołań oraz
wdzięczność za przybycie pierwszych saletynów
do Polski w 1902 r., a byli to właśnie Szwajca−
rzy. Dziś jesteśmy już jedną prowincją. Widać
w tym również działanie Opatrzności Bożej.

Co może Ksiądz powiedzieć o wierze Niem−
ców?

Mówiąc o wierze naszych zachodnich sąsiadów,
zaznaczę wpływ reformacji i obecność katolicyzmu
na południu Niemiec, głównie na Bawarii. Poza tym
w tym kraju występuje protestantyzm. Doświad−
czenie pracy polskiego księdza pośród Niemców
wymagało uczenia się przeze mnie zasad funkcjo−
nowania tutejszego kościoła wraz z jego historią.
W grę wchodziła bariera językowa, mentalnościo−
wa i organizacyjna. Posługuję w sześciu małych
parafiach mających około trzech tysięcy katolików.
Dużą pomocą w tej pracy są moi współbracia. Wra−
cając do  tematu wiary, trzeba powiedzieć o zaniku
praktykowania spowiedzi i pobożności eucharystycz−
nej, głównie o braku uświadomienia sobie warto−
ści wynikającej z uczestnictwa w niedzielnej Mszy
św. Z drugiej strony pozostały tradycyjne formy wy−
rażania wiary, jak nabożeństwa majowe, modlitwa
różańcowa czy procesje. Obecnie jest potrzeba pro−
wadzenia wiernych do żywego spotkania z Bogiem,
do Jego osobistego doświadczenia i kochania Ko−
ścioła, a to wcale nie jest takie proste ani tu
w Niemczech, ani w Polsce.

Jak wygląda posługa saletyna w tym państwie?
Tutejsza posługa saletyna wiąże się z typowy−

mi zadaniami duszpasterskimi wykonywanymi
w diecezji. To, że właśnie tu jesteśmy i posługu−
jemy w tym miejscu, zawdzięczamy obecności ma−
łej kaplicy Matki Bożej z La Salette z 1866 r. Pierw−
szy saletyn Szwajcar przybył tu w 1949 r. i objął

pracę w wiosce Engerazhofen wraz z posługą
w kaplicy. Wieloletnia praca księży saletynów spra−
wia, że kult Matki Bożej Saletyńskiej jest tu zna−
ny, choć trzeba mówić o zasięgu lokalnym.

Czy wybór kard. Josepha Ratzingera na papie−
ża przyniósł jakieś zmiany w Kościele niemieckim?

Wybór kard. J. Ratzingera na papieża spowo−
dował większe zainteresowanie mediów tą te−
matyka. Jeżeli chodzi zaś o zwykłych ludzi i Ko−
ściół w Niemczech, to nie widać dużego wpływu
na tym polu. Raczej trzeba mówić o poszczegól−
nych przypadkach osób, które dzięki papieżowi
Benedyktowi XVI odnalazły wiarę, czy o ruchach
religijnych będących mocno związanych z naucza−
niem Kościoła w jedności ze Stolicą Apostolską.
Co zaś się odnosi do decyzji złożenia urzędu Pio−
tra przez Benedykta XVI, to najczęściej podkre−
ślana przez ludzi jest odwaga papieża i artykułu−
je się zrozumienie dla jego decyzji.

Co Ksiądz ceni w swojej obecnej pracy?
Cenne jest duże zaangażowanie ludzi świec−

kich, tych uczestniczących żywo w życiu parafii,
ich troska o budynki kościelne i życie parafialne.
Dużą część pracy, szczególnie biurowej, wykonują
sekretarki. Tego w Polsce się raczej nie spotyka.

Początki bywają trudne. Czy pamięta Ksiądz
może jakieś zabawne sytuacje z początków pra−
cy w Niemczech?

Wspomnę mały epizod, kiedy to podczas czytania
Ewangelii o braku robotników przeznaczonych do wiel−
kiego żniwa, nie wymówiłem dokładnie słowa żniwo
– niem. Ernte, i wyszło Ente, zabrakło jednej literki
i żniwo stało się nagle kaczką. Dwójka małych dziew−
czynek stała przed ambonką i jedna patrzyła na drugą
wielkimi oczami, i usłyszałem pytanie wyrażające zdzi−
wienie: „Kaczka jest duża???”.

LOSY SALETYNÓW

Kaczka
jest du¿a?
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wały tytuły kolęd do wskazanych fragmentów Pi−
sma Świętego oraz puzzli na tablicy. Przytaczane
pomoce dydaktyczne służyły nam przez cały czas
przybliżania prawd wiary w zespoleniu z pięknem
pieśni bożonarodzeniowych.

Całość podjętych treści lekcyjnych została pod−
sumowana przez nauczyciela prowadzącego, który
nawiązał do tego, że Jezus Chrystus narodził się,
aby każdy człowiek na całym świecie mógł być przez
Niego zbawiony.

Po dokonaniu nagrania klasa wraz z wicedyrek−
tor szkoły Dorotą Pawłowską i wychowawcą Barto−
szem Śliwińskim udała sie na obiad. Uczniowie
i nauczyciele podróż spędzili miło, rozmawiając
o telewizji widzianej od kulis, a więc – dla przecięt−
nego użytkownika – niecodziennej. Powrót do domu
nastąpił późnym wieczorem.

Dodajmy jeszcze, że w dniu 27 grudnia 2012 r.
w studiu Telewizji Trwam przed wyemitowaniem lekcji
kolędowania odbyła się rozmowa na żywo z udzia−
łem dyrektor szkoły Bożeny Wargin, prefekta szkoły
ks. Piotra Stangrickiego MS, nauczyciela Bartosza
Śliwińskiego i dwojga uczniów Marty Pawłowskiej
i Jakuba Rybarczyka. Dialog koncentrował się na
istocie działania szkoły katolickiej we współczesnych
realiach, tradycji śpiewania pieśni bożonarodzenio−
wych i ewangelizowania dzieci wraz z ich rodzicami
w ramach wytężonej pracy pedagogicznej.

Bartosz Œliwiñski

Kolêdowanie
w Telewizji Trwam
W dniu 27 listopada 2012 r. klasa V z naszego

Zespołu Szkół Katolickich była w Toruniu w siedzi−
bie Telewizji Trwam. Uczestniczyła w nagraniu spe−
cjalnej lekcji. W studiu uczniom towarzyszyli zastęp−
ca dyrektora szkoły Dorota Pawłowska i nauczyciel
muzyki Bartosz Śliwiński. Tematem zajęć podejmo−
wanych podczas programu telewizyjnego był czas
kolędowania. Następnie realizacja tego edukacyj−
nego przedsięwzięcia została przedstawiona widzom

w okresie okołobożonarodzeniowym – w dniu 27
grudnia 2012 r. Mając na względzie uwarunkowa−
nia techniczne, zagadnienia poruszane w trakcie re−
jestrowania występu uczniowskiego musiały być przy−
gotowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na początku podopieczni grali kolędy, wykorzy−
stując flety i pianino, a pozostała część klasy od−
gadywała tytuły przywoływanych utworów. Przed
kamerami zaprezentowali się Krzysztof Kazirodek,
Jakub Rybarczyk i Zbigniew Zakrzewski, wygrywa−
jąc melodie za pomocą pianina. Na flecie zagrały
Julia Lachowicz i Marta Pawłowska. Po tym etapie
zajęć i rozśpiewaniu grupy przeszliśmy do części
właściwej lekcji, podczas której dzieci dopasowy−

Byliœmy w Trójmieœcie
W pierwszych dniach ferii, między 14 a 18 stycz−

nia 2013 r., uczestniczyliśmy w wycieczce do Gdań−
ska. Pojechało 19 dzieci z trzcianeckich szkół pod
opieką p. Agnieszki Jabłońskiej i s. Beaty Czop
FRM. Przejazd pociągiem był dla niektórych pierw−
szym takim doświadczeniem, a na dodatek po mie−
ście poruszaliśmy się niespotykanymi w Trzciance
tramwajami.

Pierwsze kroki skierowaliśmy oczywiście na Stare
Miasto Gdańska, gdzie oglądaliśmy ogromny ko−
ściół – Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, fontannę Neptuna, Wyspę Spichrzów i Bra−
mę Żuraw. Towarzyszył nam śnieg, szczypał mróz.
Aura była piękna i typowo zimowa, nie pozwalała
jednak na długie spacery wśród zabytków.

Rywalizacja sportowa w grze w kręgielni oraz
wyjścia na lodowisko czy drobne zakupy były chwi−
lami odpoczynku i integrującymi grupę. W Sopocie
przeszliśmy się plażą i karmiliśmy mewy oraz z mola
podziwialiśmy piękno morza w śnieżnej oprawie.
Nad samą wodą mróz był mniej odczuwalny, moż−
na było spacerować i spacerować, póki nogi nie
zaczęły boleć!

W Gdyni podziwialiśmy piękne statki, które,
choć przycumowane, to świadczą o swoich cza−
sach świetności, wypływania na głębokie wody.
Byliśmy w Akwarium Gdyńskim, gdzie były okazy
pływające w wodach całego świata. W Centrum
Nauki Experyment przez półtorej godziny każdy z
nas dzięki zabawie i doświadczeniom mógł się
uczyć praw fizyki, biologii czy ogólnie pojętej przy−
rody. Żelaznym punktem wycieczki po Trójmie−
ście jest oczywiście katedra w Gdańsku−Oliwie.
Dane nam było wysłuchać tam koncertu organo−
wego podczas przebywania na chórze, bezpo−
średnio przy organach.

Wieczorami odbywały się turnieje warcabowe,
piłkarzykowe czy tenisa stołowego. Każdy dzień
był bardzo intensywnie przez nas przeżywany, stąd
niektórzy zasypiali jeszcze przed ciszą nocną! Był
to kolejny udany wyjazd, do którego wraca się my−
ślami z sentymentem. Czas szybko leci, więc szy−
kujemy się do ciekawego wyjazdu wakacyjnego,
tym razem udamy się do Bystrzycy Kłodzkiej!

s. Beata Czop FRM
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Tygodnie Kultury Chrzeœcijañskiej
w Trzciance

Trwała jeszcze atmosfera zniesionego stanu
wojennego, gdy w Trzciance zorganizowany zo−
stał pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,
który dał początek dorocznym imprezom kultu−
ralnym opartym na patriotycznych i chrześcijań−
skich korzeniach. Był to czas, gdy ubezwłasno−
wolnione społeczeństwo, zgodnie z ateistyczną
ideologią, pozbawiane było przez dziesiątki lat
swojej narodowej tradycji opartej na wierze oj−
ców. Oficjalne środki przekazu były jakby z innej
planety. Brakowało w nich miejsca na przekona−
nia, tradycję i wiarę zdecydowanej większości
Polaków. Ze smutkiem należy skonstatować, że
elity kulturalne kraju z wielkim zaślepieniem speł−
niały rolę „pożytecznych idiotów”, jak sam po−
gardliwie nazywał Józef Stalin wysługujących się
mu intelektualistów. Swoje zdolności i talenty
na usługi zbrodniczego systemu oddały niestety
różne autorytety.

Solidarnościowa odnowa wyzwoliła u części
zmianę poglądów. Prawdziwy wolny nurt polskiej
kultury po wprowadzeniu stanu wojennego obja−
wił się w wydawnictwach drugiego obiegu oraz
na spotkaniach, spektaklach, koncertach w pry−
watnych domach i w salkach kościelnych. W tej
atmosferze w wielu miejscowościach w kraju za−
częto organizować tygodnie lub dni kultury chrze−
ścijańskiej. Przez lata 80. XX w. stanowiły one
odtrutkę na wtłaczaną ideologię dogorywające−

go ustroju komunistycznego. Potem przyszły lata
transformacji, poszukiwań i starć różnych nur−
tów społecznych, politycznych i kulturalnych. „Po−
żyteczni idioci” (często ci sami!) szybko przesta−
wili wajchę z Moskwy na Brukselę i dla przypo−
dobania się Zachodowi niszczą nie tylko polską
kulturę, ale również gospodarkę. Część środków
przekazu, jak przed laty, kłamie, manipuluje, drwi
z wartości patriotycznych, moralnych i religijnych.
Wszelkiej maści „postępowcy” są najczęstszy−
mi twarzami oglądanymi na ekranach polskich
telewizorów, a za nasze pieniądze w polskich bi−
bliotekach publicznych promowane jest pismo
„Nie” rzecznika stanu wojennego Jerzego Urba−
na. Doszło do tego, że poczciwy Murzyn rodem
z Afryki — poseł John Godson — tłumaczy Pola−
kom znad Wisły i „oświeconym Europejczykom”,
że to swoje konserwatywne poglądy uważa za
normalne w przeciwieństwie do wszelkich dewia−
cji seksualnych.

Krzewienie kultury chrześcijańskiej jest więc
dzisiaj nie mniejszą koniecznością niż w czasach
topornego i siermiężnego komunizmu. Niszcze−
nie narodowej, patriotycznej tkanki Polski, jej
historii, kultury i wiary wspomagane funduszami
płynącymi z Brukseli, żywo przypomina sytuację
szczodrego obsypywania przez Katarzynę II rubla−
mi, stanowiskami i przywilejami.

Pierwszy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
w Trzciance odbył się w lutym 1984 r., gdy pro−

boszczem parafii był ks. Czesław Hałgas MS,
dzisiaj pracujący w Dryświatach na Białorusi. Od
samego początku stałym punktem programu były
konkursy twórczości artystycznej o motywach re−
ligijnych. Co roku brało w nich udział od kilku−
dziesięciu do ponad 300 osób. Ani jednego kon−
kursu nie opuścił malarz−amator Jan Pawlak,
którego obrazy zawsze wysoko były oceniane
zwłaszcza przez osoby zwiedzające wystawę po−
konkursową.

Lata 80. XX w. to ciągłe przepychanki z cen−
zurą o każde słowo na plakatach, a zdecydowa−
na większość programów Tygodni Kultury Chrze−
ścijańskiej realizowana była wyłącznie w koście−
le pw. św. Jana Chrzciciela i budynku kateche−
tycznym. Dopiero upadek „demokracji” socjali−
stycznej umożliwił współpracę z Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej, Biblioteką Publiczną, Trzcianeckim
Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury
oraz ze szkołami. Oprócz konkursów organizo−
wane były wystawy, spotkania autorskie, sym−
pozja, projekcje filmowe, spektakle, koncerty
i kiermasze. Wielki nacisk organizatorzy kładli
na ukazywanie dorobku miejscowych twórców,
artystów, animatorów i kolekcjonerów. Można tu
wymienić: Małgorzatę Bratek, Włodzimierza
i Matyldę Ignasińskich, Małgorzatę Jóźwik, Ta−
deusza Łaszkiewicza, Elżbietę Panert−Mumot,
Grzegorza Rychlika, Małgorzatę Szadkowską, Elż−
bietę Wasyłyk, ks. Zbigniewa Weltera MS, Ro−
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mana Wikieła, Chór Pasjona−
ta, trzcianeckie zespoły te−
atralne, recytatorskie. Do
udziału w TKCh zapraszano
także znane osobistości,
jak: ks. Stanisława Małkow−
skiego, hinduskiego history−
ka z Berlina Petera Rainę,
artystę rzeźbiarza z Paryża
Józefa Pyrza, wicepremiera
Pawła Łączkowskiego, pio−
senkarza Piotra Szczepani−
ka, publicystów Roberta Te−
kielego i Grzegorza Górnego,
chóry z Białej, Piły, Czarnko−
wa i Poznania, zespoły mu−
zyczne z Obornik, Krakowa,

Piły, Poznania, Wyrzyska i Skrzatusza. Oprócz
Niemiec i Francji goście reprezentowali również
Białoruś, Łotwę, Madagaskar i Ukrainę. Udział
w TKCh brali także księża biskupi: bp Paweł So−
cha, bp Józef Michalik, bp Ignacy Jeż, bp Tade−
usz Werno, bp Paweł Cieślik, bp Kazimierz Nycz,
bp Edward Dajczak i bp Krzysztof Zadarko.

Historię wszystkich Tygodni Kultury Chrześci−
jańskich można prześledzić na stronie interneto−
wej Biblioteki Parafialnej, która jest ich organi−
zatorem: www.bibltk.pl.

Zachęcamy do udziału w jubileuszowym XXX
TKCh w dniach 13–21.04.2013 r. Cały program
wyróżniać się będzie szczególnym rysem: wezmą
w nim udział osoby, które urodziły się w naszym
mieście, albo mieszkały tu, uczyły się lub pra−
cowały.

Edwin Klessa
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K ról Polski Au−
gust II Sas zwa−
ny Mocnym

dnia 3 marca 1731
roku nadał Trz−ciance
prawa miejskie. W
chwili wydania przy−

wileju lokacyjnego ist−
niała już struktura miejska. Rynek – obecny plac
Pocztowy, miał prostopadle rozchodzące się od
niego uliczki. Zabudowa była drewniana. Kwitło
rzemiosło, hodowla owiec. Dokument z 1671 roku
potwierdza, że Andrzej Franciszek Gembicki, ów−
czesny właściciel Trzcianki, uzyskał od króla Mi−
chała Korybuta Wiśniowieckiego przywilej na od−
bywanie czterech jarmarków w roku, obok już czte−
rech istniejących. W 1679
roku powołano cech su−
kienników.

Wówczas istniały trzy wy−
znania – chrześcijanie,
ewangelicy i żydzi, były czte−
ry cmentarze. Drewniany
kościół wraz z nekropolią
wznosił się w obecnym
miejscu. W archiwach ist−
nieje adnotacja o dzwonie
z datą 1580 roku. W dokumentach związanych
z wizytacją przeprowadzoną przez bp. Jana Branec−
kiego w 1641 roku czytamy, że parafia była pw. Świę−
tej Trójcy i prowadziła szkołę dla kmieci. Natomiast
w sprawozdaniu powizytacyjnym
bp. Józefa Kierskiego z roku 1718
zanotowano, że trzcianecka świą−
tynia zbudowana była z drewna
i dotychczas nieotynkowana. Oko−
ło 1730 roku zaczęto systema−
tycznie prowadzić księgi kościel−
ne. Księgi metrykalne informują
o pochówkach wewnątrz świątyni
dzierżawców i właścicieli Trzcian−
ki. W 1849 roku oddano na uży−
tek szkoły murowany budynek, póź−
niejszy dom sióstr zakonnych.

W okolicach dzisiejszego ratusza usytuowany
był zbór ewangelicki z cmentarzem miejskim. Ne−
kropolia ewangelicka wiejska mieściła się w miej−

scu, na którym w XIX wieku zbudo−
wano szkołę katolicką, dzisiejsze li−
ceum ogólnokształcące.

W roku 1645 wojewoda poznań−
ski Krzysztof Grzymułkowski swoim
dokumentem wyraził zgodę na osie−
dlenie się śląskich luteran, z tej grupy
wywodzili się tkacze, sukiennicy. Przy−
bywali innowiercy z Niemiec i Holan−
dii, ci bardzo cenieni za umiejętno−
ści melioracyjne.

Zapiski historyczne milczą, kiedy pojawili się
pierwsi Żydzi na terenach dawnej Trzcianki. Wie−
my, że synagoga z cmentarzem usytuowanym obok
mieściła się na dzisiejszym placu targowym.

W jej wnętrzu były tablice
z 10 przykazaniami, znajdo−
wały się dwie płyty poświę−
cone poległym Żydom w cza−
sie I wojny światowej.

Prawa miejskie przyjęli
przedstawiciele trzech
współistniejących wyznań,
które pracowały dla dobra
odziedziczonego przez nas
miasta.

El¿bieta Panert-Mumot

Z dziejów Trzcianki
1. Szkoła ewangelicka wiejska

 4. Dom sióstr i wikarówka – lipiec 1980

3. Szkoła żydowska (talmudyczna)

2. Rozmieszczenie szkół
w dawnej Trzciance

Wielowyznaniowoœæ
w poezji

Wiersze Elżbiety Panert−Mumot
pochodzące z tomiku Ślady i zaklęcia

Targ

przychodzisz by kupić
by podumać minutkę
nad kilogramem
odważnych myśli
sprzedajesz znajomym
trudne sprawy
tylko sobie bliskie
handlujesz rozterką
zaplątaną w nadziei
w tłumie
błąkasz się
i targujesz
gąszczem słów
na tym placu
to nic
że zapomnienie
tak poranione
ono pamięć przetrzyma
i kryształowy lament
synagogi
co wiatrem tu łka
Shalom Aleichem

Skwerek

szumią drzewa
pamięć poprawiając
mgle
co na skwerku
przybiega do chwili
przez zapomniane lata
przez drzwi połamane
w których drży
słowo wierne
Biblii Protestantów
dziś na ławeczkach
czuwające
nie mówi już więcej
mury Zboru upadły
zabrały piękno gotyku
ucichła pieśń witraży
odeszli by nie przeminąć
tylko zielony skwerek
wciąż tkwi
niczym wyrzut

Koœció³

jest kościół
w nim czas
i wiara
co rodzi się
ze słuchania
jest słowo
sumienia
którym rośnie
duch
gdy z prawdy bieli
wylewa się biel
w każdy dzień
od nowa
i zmienia się
w miłość
rozświetloną wieczną lampką
mocna
otwartą przestrzenią
tabernakulum
wtedy wiadomo
po co jest Bóg
dla Człowiekarysunki Edward Żyźniewski
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fotografia 4 − Marcin Hlebionek, Z dziejów parafii w Trzciance, Trzcianka 1995.
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