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Czy Syn Cz³owieczy znajdzie
wiarê na Ziemi, gdy przyjdzie?
To pytanie stawia Jezus Chrystus, kiedy mówi
o nieustannej modlitwie, którą karmi się wiara. To
pytanie towarzyszyło mi podczas kolędy. Dlaczego to
pytanie nie może być obojętne uczniom Chrystusa?
Katechizm Kościoła uczy: „Wiara w Jezusa Chrystu−
sa i w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia,
jest konieczna do zbawienia”. Wiara jest darem, ale
należy nim żyć. Roman Brandstaetter w wierszu
O, daj nam, Panie, natchnienie do wiary zaznaczał:
Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże,
Musimy zostać artystami wiary
I nieustannie tę wiarę zdobywać,
I wciąż od nowa zdobywać jej głębię,
Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu,
Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce
I nowe barwy na płótnie obrazu.
Każda rutyna i każda maniera
Są śmiercią wiary i śmiercią sumienia.
Moja refleksja pokolędowa. Czuję się jak Jonasz, który
chodzi i nawołuje mieszkańców Niniwy−Trzcianki do na−
wrócenia, nawet wbrew sobie, ale taką misję otrzyma−
łem od Boga. Jakie tego będą owoce, nie wiemy. Wielu
otwiera drzwi z wiary i proszą o błogosławieństwo, inni
z tradycji, kultury, różne są motywacje. Każdy jest wolny
i może otworzyć lub zamknąć, ale zadaniem Jonasza
jest iść, pukać, wołać, czasem niepokoić, upominać,
modlić się. Trudno przez parę minut nawiązać głębszą
relację, jest to raczej wstęp! No właśnie, do czego? Do
zaproszenia JEZUSA do swojego życia, rodziny. Zapro−
szenie do Kościoła na niedzielną Mszę św.
Trzy etapy spotkań!
I. Spotkanie z bratem i siostrą w wierze. To ogrom−
na radość. Dziękuję Wam, drodzy Parafianie, za świa−
dectwo wiary i wierność Eucharystii (sami mówicie, że
na klatce schodowej można na palcach policzyć prakty−
kujących chrześcijan, czasem to jedna rodzina). Po otwar−
ciu drzwi już wiem, że jestem u siebie. Czuję się jak
w domu. Mówimy tym samym językiem
II. Spotkanie z człowiekiem religijnym – deklarującym
przynależność do Kościoła, ale niewierzącym i niepraktyku−
jącym. Świat jawi się jak ogromny supermarket. Liczą się
zyski, straty, ekonomia, nie ma czasu na Mszę św., Bóg
jest gdzieś w magazynie, a na wyciągnięcie ręki tyle towa−
rów przyjemnych, atrakcyjnych, odciągających od Niego.
III. Spotkanie z człowiekiem – na poziomie człowie−
czeństwa. Przyjemne, miłe spotkanie, mamy wiele te−
matów ogólnych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno−
zdrowotnych. Ok. 70% parafian przyjmuje kapłana po

kolędzie, z tego ok.
45% nie chodzi do
kościoła, pozostaje
jeszcze 25%.
Pragnę przytoczyć
prorocze słowa ks.
prof. Josepha Ratzin−
gera wypowiedziane
w dniu 24 grudnia
1969 r.: „Z dzisiejsze−
go kryzysu wyłoni się
Kościół, który straci
wiele. Stanie się nie−
liczny i będzie musiał
rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Rozpocz−
nie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości,
która na nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia.
Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze
sobie mandatu politycznego. Będzie ubogi i stanie się Ko−
ściołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tę małą trzódkę
wierzących jako coś kompletnie nowego: odkryją ją jako
nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy
szukali”. Tu widzę zadanie i misję dla nas, Kościoła. Dla
nas – wspólnoty parafialnej, księży i świeckich. To się
małymi krokami dokonuje. Przykładem mogą być choćby
spotkania dotyczące wiary i wychowania dzieci do przyję−
cia chrześcijaństwa, prowadzone przez małżonków. Także
wielu z was prowadzi spotkania dla kandydatów do bierz−
mowania. Wielu starszych się modli na różańcu o nawró−
cenie świata. To jest dzisiejsza Ewangelia.
To Jezus powołuje nas, nie robię tego ja i nie ty to
czynisz, ale to Bóg chce się tobą posłużyć, byś jak
apostoł Andrzej powiedział: Znalazłem Mesjasza, Je−
zusa, moje szczęście. Nie mogę się nie dzielić skar−
bem odkrytym z innymi.
Pamiętajmy! Chrystus obiecał jedynie to, iż Kościół
przetrwa. Nie powiedział natomiast, że przetrwa
w Nowym Jorku, Warszawie czy Trzciance. Wiosna Ko−
ścioła budzi się, ale w Afryce czy Ameryce Południo−
wej. Stara Europa jest nie tylko coraz bardziej stara,
ale coraz szybciej zamienia się w duchową pustynię.
Przytoczę tu świadectwo młodej Czeszki: W naszym
zlaicyzowanym do szpiku kości kraju chrześcijanie,
katolicy, są w zdecydowanej mniejszości, ale ci, któ−
rzy są w Kościele, naprawdę wiedzą, po co tam są.
Bo dla nich wiara jest świadomym, dojrzałym wybo−
rem, który nie ułatwia im życia. To pójście pod prąd
modom, ideologiom, chwilowym przyjemnościom. CZAS
SIĘ WYPEŁNIŁ! NADCHODZI KRÓLESTWO BOŻE. To
nie są żarty i dowcipy, które opowiada nam Jezus. Tu
chodzi o nasze ŻYCIE WIECZNE.

ks. Wawrzyniec Skraba MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS
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POTRZEBA „WYOBRAŹNI MI£OSIERDZIA”
Chcemy się podzielić wielką naszą radością
z całą Wspólnotą Parafialną. W ramach działalno−
ści duszpasterskiej i edukacyjnej prowadzonej przez
naszą parafię zrodziła się potrzeba i inicjatywa ma−
jąca na celu powołanie do istnienia fundację.
W zamyśle jej zadaniem miało być wspieranie
chrześcijańskiego wychowania, pomoc w forma−
cji chrześcijańskiej i wzroście ducho−
wym ludzi młodych, nauczycieli
i wychowawców, jak również
wspieranie inwestycji i rozwo−
ju dzieła prowadzonego przez
naszą parafię, jakim jest Zes−
pół Szkół Katolickich w Trzcian−
ce. Fundacja otrzymała nazwę
„Wyobraźnia Miłosierdzia”. Szu−
kając nazwy, chcieliśmy się odnieść
do życia i słów patronki szkoły katolic−
kiej św. siostry Faustyny Kowalskiej. Ostatecz−
nie inspiracją okazały się słowa papieża Polaka
Jana Pawła II podane w homilii wygłoszonej pod−
czas Mszy św. beatyfikacyjnej na krakowskich Bło−
niach w dniu 18 sierpnia 2002 r.:
„W obliczu współczesnych form ubóstwa, któ−
rych, jak wiem, nie brakuje w naszym kraju, po−
trzebna jest dziś… »wyobraźnia miłosierdzia«
w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której po−
moc będzie »świadectwem braterskiej wspólno−
ty dóbr«. (…) Niech orędzie o Bożym miłosier−
dziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosier−
dzia ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec
obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, da−
chu nad głową, możliwości godnego utrzymania
rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia
opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba
»wyobraźni miłosierdzia«, aby przyjść z pomocą
dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie;
aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny,
którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależ−
nień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocie−
szenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy
podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba
tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w po−
trzebie wołają do Ojca miłosierdzia: »Chleba na−
szego powszedniego daj nam dzisiaj«.”

Starania o założenie Fundacji podjęliśmy już na
początku ubiegłego roku. Dzięki łasce Bożej aktem
fundacyjnym sporządzonym w kancelarii notarialnej
w Trzciance rozpoczęliśmy procedurę inicjacyjną, która
zakończyła się wpisaniem Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 30 grudnia 2014 r pod
numerem 0000536723. Jest to
oficjalna data rozpoczęcia dzia−
łalności przez nowo powstałą
instytucję. Jesteśmy przeko−
nani, że wolą Bożą było po−
wstanie i działanie tego kon−
kretnego podmiotu, aby mo−
gły realizować się prorocze sło−
wa Jana Pawła II dotyczące po−
mocy dziecku zaniedbanemu, tak
moralnie, jaki i duchowo.
Dopiero po dwóch latach prowadze−
nia działalności publicznie pożytecznej fun−
dacja może starać się o status organizacji
pożytku publicznego (OPP) i pozyskiwać 1% po−
datku od osób rozliczających się z urzędem skar−
bowym. Zapraszamy do wsparcia naszej działal−
ności wszystkich ludzi dobrej woli, tych, którym
leży na sercu chrześcijańska formacja młodego
pokolenia.
Czekamy na Waszą pomoc. Niech we wspól−
nym działaniu inspiracją dla nas będą słowa wypo−
wiedziane przez Jezusa: „Błogosławieni miłosier−
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
Dane fundacji:
Fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia”
ul. Spokojna 2, 64−980 Trzcianka
KRS: 0000536723
REGON: 36040539900000
NIP: 7632128815
adres e−mail: katolik.trzcianka@gmail.com
nr telefonu/faks: 67−216−22−56
numer konta bankowego:
26 8951 0009 5501 9666 2000 0010
Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdziel−
czy w Czarnkowie, Oddział w Trzciance
ks. Piotr Stangricki MS
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13 grudnia, w 33 rocznicę ogłoszenia w Pol−
sce stanu wojennego, wieczorna Msza św. zo−
stała odprawiona w intencji ofiar tych tragicznych
wydarzeń. Podczas niej oddaliśmy również cześć
relikwiom błogosławionego ks. Jerzego Popiełusz−
ki – patrona „Solidarności”. Po Mszy św. pod krzy−
żem misyjnym koło kościoła złożone zostały kwia−
ty i znicze. Dopełnieniem uroczystości był program
poetycki w wykonaniu młodzieży z teatru Lotka.
14 grudnia podczas dziecięcej Mszy św. nastą−
piło ogłoszenie wyników II Międzyszkolnego Kon−
kursu na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową,
którego organizatorem jest Zespół Szkół Katolic−
kich w Trzciance. Pomysłowe konstrukcje prze−
strzenne można było oglądać w kościele na bocz−
nym ołtarzu w formie ekspozycji pokonkursowej.
16 grudnia mieszkańcy Trzcianki, goście i prze−
jezdni mieli okazję uczestniczyć w IV Jarmarku
Bożonarodzeniowym organizowanym przez Warsz−
taty Terapii Zajęciowej „Caritas”. Radosna impre−
za wprowadzająca w atmosferę świąt Bożego
Narodzenia ma, jak zawsze, charakter otwarty oraz
integrujący nie tylko osoby niepełnosprawne, ale
i całą społeczność Ziemi Trzcianeckiej.
22 grudnia, jak co roku, zagościło w naszej
parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Wprowadzili
je do świątyni harcerze Związku Harcerstwa Rze−
czypospolitej, którzy po każdej Mszy św. dzielili
się nim z parafianami. Przesłanie tegorocznej
akcji brzmiało: „Pokój jest w nas!”
24 grudnia koncertem Chóru Trzcianeckiego
Domu Kultury Pasjonata i uroczystą Pasterką roz−
poczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia.
W prezbiterium naszego kościoła stanęła trady−
cyjna szopka bożonarodzeniowa charakteryzująca
się oryginalną budową. Została ona wzniesiona
dzięki zaangażowaniu Mariusza Wargina, Aleksan−
dra Stacheckiego, Tadeusza Jadczaka, Piotra Droz−
dowicza, Jerzego Drozdowicza, Marcina Drozdo−
wicza, Henryka Grzelczaka, Tomasza Grzelczaka,
Jana Frątczaka, Rafała Werte, Kazimierza Wi−
śniewskiego, Antoniego Rogowskiego, ks. Pio−
tra Stangrickiego MS i s. Kingi Wilk FRM, którym
składamy gorące podziękowania za włożony trud
w zobrazowaniu misterium Wcielenia Pańskiego.
31 grudnia – wspomnienie św. Sylwestra –
był ostatnim dniem roku kalendarzowego. Z tej
okazji o godz. 18.00 została odprawiona okolicz−

nościowa Eucharystia oraz nabożeństwo dziękczyn−
no−przebłagalne z myślą o wszystkim, co przez cały
rok otrzymaliśmy z rąk dobrego Pana.
4 stycznia grupa Domowego Kościoła i Wspól−
noty Modlitwy Uwielbienia zaprosiły na IV wspól−
ne śpiewanie kolęd. W sali Domu Parafialnego
zebrała się grupa osób, które w kameralnym,
rodzinnym, wielopokoleniowym gronie pragną
kultywować tradycję przywoływania pieśni bożo−
narodzeniowych. „Wspaniale jest oddawać chwa−
łę Bogu−Człowiekowi, rozważając historię zbawie−
nia, ciesząc się przy tym wzajemną obecnością”
– powiedziała jedna z uczestniczek.
4 stycznia po Mszy św. o godz. 16.00 człon−
kowie wszystkich grup i wspólnot działających
przy naszej parafii spotkali się w auli Domu Pa−
rafialnego na uroczystości opłatkowej. Spotka−
nie rozpoczął ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba
MS modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewange−
lii. Duszpasterz złożył również wszystkim życze−
nia świąteczno−noworoczne.
6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskie−
go o godz. 12.00 wyruszył I Trzcianecki Orszak
Trzech Króli. Na trasie marszu odegrano krótkie
przedstawienia teatralne przygotowane przez
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich,
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej
nr 3. Uroczyste przejście zakończyło się na placu
przy świątyni parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej,
gdzie w symbolicznej szopce oczekiwała na
wszystkich Święta Rodzina. Szacuje się, że
w Orszaku uczestniczyło ok. 1500 osób z miasta
i gminy Trzcianka oraz okolicznych miejscowości.
14 stycznia w sali Domu Parafialnego odbył
się kurs finansowy pt. Jak być bogatym po Boże−
mu, organizowany przez Szkołę Nowej Ewangeli−
zacji z Koszalina.
18 stycznia o godz. 12.30 była celebrowana
Msza św. w intencji sybiraków — tych, którzy
pozostali na nieludzkiej ziemi, którzy powrócili
i dzisiaj są z nami, oraz w intencji tych, którzy
odeszli do Pana. Po jej zakończeniu w sali Domu
Parafialnego odbyło się spotkanie opłatkowe, na
które zaprosił Zarząd Trzcianeckiego Związku
Sybiraków „Koło”.
20 stycznia w Telewizji Trwam mogliśmy oglą−
dać uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich
w Trzciance, biorących udział w programie pt. Ze
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szkolnej ławki. Ze strony internetowej szkoły
www.katolik.trzcianka.com.pl można pobrać i obej−
rzeć zapis filmowy programu w formie pliku AVI.
27 stycznia Trzcianka obchodziła 70 Rocznicę
powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. W naszym
kościele została odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki – tych,
którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli.
Od 27 grudnia do 26 stycznia w naszej para−
fii trwała wizyta duszpasterska zwana popular−
nie kolędą. Ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba
MS w imieniu duszpasterzy składa wszystkim

Bóg zapłać za serdeczne przyjęcie w domach,
również za podzielenie się swoimi problemami,
uwagami i radościami. Dziękuje również za ofia−
ry składane przez Parafian podczas tych spotkań.
Z radością informujemy, że przy Zespole Szkół
Katolickich w Trzciance rozpoczęła działalność
fundacja „Wyobraźnia Miłosierdzia” wspierają−
ca działalność oświatowo−wychowawczą szko−
ły. Szczegółowe informacje na temat fundacji
znajdują się na stronie internetowej ZSK www.ka−
tolik.trzcianka.com.pl.
Piotr Syrotiak

Koncert kolêd

Szopka

Szopki

Op³atek

Jarmark bo¿onarodzeniowy

Orszak Trzech Króli

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

13 grudnia

6

Światło z La Salette

Szliœmy w orszaku Trzech Króli
W dniu 6 stycznia 2015 r. odbył się I Trzcianec−
ki Orszak Trzech Króli. Było to wielkie wydarzenie
dla Trzcianki i okolicznych miejscowości. Wspól−
nie świętowaliśmy i radośnie głosiliśmy światu
Dobrą Nowinę, którą za pośrednictwem Mędrców
mogliśmy zanieść do wszystkich naszych domów.
Tak wspaniale włączyliśmy się w przeżywanie uro−
czystości Objawienia Pańskiego. Organizatorem
przedsięwzięcia był Zespół Szkół Katolickich wraz
ze Szkołą Podstawową nr 2 i Szkołą Podstawową
nr 3. Uczniowie poszczególnych placówek byli barw−
nie przebrani. Orszak Trzech Króli wiązał się z liczną
obecnością oraz wspólnym dzieleniem się wiarą
w moc Zbawiciela, któremu uczestnicy dziękowa−
li za Jego niewysłowione poświęcenie dla człowie−
ka w Tajemnicy Wcielenia.
Było to dla nas wielkie przeżycie. Myślę, że nikt
się nie spodziewał tak licznego udziału mieszkań−
ców Trzcianki i nie tylko, bo widziałem osoby tak−
że z Piły. To wielkie świadectwo naszej wiary
i przynależności do Jezusa. Podziwiam tych, któ−
rzy podjęli trud organizacji tej wspaniałej uroczy−
stości, bo Orszak to piękne dopełnienie tego dnia.
Cieszę się, że to wyzwanie przyjęły również trzcia−
neckie szkoły podstawowe. Liczny udział całych
rodzin ukazuje, że pragniemy nieść dobrą nowinę
o Zbawicielu, zachowujemy wartości chrześcijań−
skie i chcemy je pokazać innym. Zapewniam, że
w przyszłym roku też chętnie wezmę wraz z całą
rodziną udział w Orszaku Trzech Króli.
Mariusz Kajkowski
Takie wydarzenia jak trzcianecki orszak Trzech
Króli są najlepszą okazją do wyznania wiary pu−
blicznie. Dlatego cieszę się, że taka inicjatywa przy−
wędrowała też do naszego miasta, a może i bę−
dzie to wydarzenie betlejemską gwiazdą dla kogoś
i pozwoli mu zbliżyć się do Jezusa. Był to radosny
czas, w który wprowadzały nas śpiewane kolędy.
Maciej Lewkowicz
Od kilku lat z uwagą i entuzjazmem śledziłam
w mediach bardzo dynamicznie rozwijający się
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Pierwszy orszak Trzech Króli, który odbył się
w Trzciance w dniu 6 stycznia 2015 r., zgromadził
bardzo liczną rzeszę mieszkańców. Wszyscy się
dostosowali do wymaganego porządku. Każda ze
szkół kolejno przygotowała jedną ze scen biblijnych.
Te treści wciągały i wyciszały wszystkich uczestni−
ków. Idąc w grupie dzieci i dorosłych, widziałam
ich zaangażowanie i przeżycia. Dzieci bardzo chęt−
nie opowiadały o tym wydarzeniu na lekcji w szko−
le. Orszak Trzech Króli warto kontynuować.
s. Alicja Żyźniecka FRM
Opinie zebra³ Krzysztof Felsmann.

Fot.: Krzysztof Felsmann

nowy sposób świętowania w Polsce uroczystości
Trzech Króli. Zadziwiające było tempo, z jakim rosła
liczba organizowanych orszaków Trzech Króli
w różnych miastach i miasteczkach naszego kra−
ju. I oto w tym roku orszak zagościł do naszego
miasta. Podjęciu inicjatywy organizacji tego przed−
sięwzięcia towarzyszyło wiele obaw wzmacnianych
poprzez liczne głosy wątpiących. Na szczęście
wszystko się powiodło i dzięki zaangażowaniu
wielu osób I Trzcianecki Orszak Trzech Króli
w dniu 6 stycznia 2015 r. stał się faktem!
Z ogromną radością w towarzystwie rodziny
uczestniczyłam w tym świętowaniu, w które –
wbrew obawom – zaangażowało się tak wielu
ludzi. Mam nadzieję, że wspólne kolędowanie,
refleksja przy kolejnych przystankach na dro−
dze Orszaku, uśmiechy na twarzach ludzi, at−
mosfera święta i wspólnoty będą wystarcza−
jącą zachętą do tego, aby wpisał się on na
stałe do kalendarza trzcianeckich imprez jed−
noczących wszystkich mieszkańców.
Podziwianie w mediach Orszaku Trzech Króli
było dla mnie wspaniałym przeżyciem dającym
nadzieję na to, że jako społeczeństwo potrafi−
my znaleźć radość we wspólnym świętowaniu.
Ale dopiero uczestniczenie w Trzcianeckim Or−
szaku Trzech Króli było naprawdę czymś wyjąt−
kowym . Było przeżyciem, które pozwala zoba−
czyć, jak wielu wspaniałych ludzi jest wśród
nas, jak wielki jest potencjał naszej społecz−
ności. Za to właśnie wszystkim organizatorom
i uczestnikom tego przedsięwzięcia serdecz−
nie dziękuję.
Hanna Frycz
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Saletyñska pos³uga w Niemczech
Z ks. Paw³em Mrotkiem MS
rozmawia Piotr Starosta.
Księże Pawle, jakie były po−
czątki Twojego kapłańskiego
życia?
Krótko po święceniach dowie−
działem się, że w czasie wakacji
będę miał wyjazd do Niemiec, do parafii w Enge−
razhofen, aby na czas urlopu zastąpić ks. Walde−
mara Wróbla MS. Pierwsza moja placówka oka−
zała się więc być za granicą. Dodam, że tam już
w 1864 r. rozpoczęto budowę kaplicy Matki Bo−
żej Saletyńskiej. Wakacyjna praca trwała miesiąc.
Od września 1996 r. otrzymałem przydział do pa−
rafii w Rzeszowie. Do moich obowiązków należa−
ły: katecheza w szkołach średnich: mechaniku
i elektromechaniku, trwająca nawet do godz.
20.00; opieka nad lektorami i grupą Al−Anon,
współpraca z radiem. Już w grudniu prowincjał
przyjechał, żeby zapytać o moją przyszłość. Poja−
wiła się potrzeba pracy w Niemczech. Musiałem
podjąć szybką decyzję. Zgodziłem się.
Od tego momentu więc zaczęły się przygoto−
wania. A potem wyjazd?
Tak! Należało załatwić dokumenty potrzebne
do wyjazdu aż w Szczecinie. Nie było to proste.
Miałem tylko trzy dni na wyjazd i powrót z doku−
mentami, i to pociągiem. Od kwietnia znalazło
się zastępstwo w szkole, więc już pod koniec mie−
siąca mogłem wyjechać do Sammarei. Trzy mie−
siące trwał kurs językowy. Od dnia 1 sierpnia już
odbywała się normalna praca duszpasterska.
Ale to nie był koniec zmian?
W 2001 r. nastąpiła przeprowadzka do Sim−
bach. Konieczne było tam stworzenie nowego
związku parafialnego składającego się z trzech
parafii obsługiwanych przez jednego księdza.
Zadanie to otrzymałem właśnie ja. Na początku
byłem więc sam. W późniejszym okresie dołą−
czył do mnie ks. Marek Turoń MS, a od 2009 r.

Koœció³ parafialny w Niederhausen

Koœció³ parafialny w Haunersdorf

Modlitwa wiernych podczas bierzmowania 2013
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w jego miejsce z Włoch przybył ks. Wojciech
Mazur MS.
Jak wygląda życie parafii w Simbach?
Zwyczajnie, jak w Polsce — praca w szkole,
nauka religii. Z religii można zdawać maturę.
Przygotowanie do sakramentów odbywa się poza
szkołą. Pierwsza Komunia Święta ma miejsce
w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Bierzmo−
wanie odbywa się w klasie szóstej. Grupy do
bierzmowania składają się z 20–30 osób. Do
zespołu parafialnego należą jeszcze parafie
w Niederhausen, która liczy sobie już 1250 lat,
i Haunersdorf. Na trzy tysiące parafian imponu−
jąca jest grupa ministrantów, bo mamy ich aż
50, w tym także są dziewczynki. Ministranci wy−
bierają spośród siebie szefa, który odpowiada
za wszystko w grupie. Służba przy ołtarzu kończy
się ok. 17–18 roku życia, gdyż praktyki zawodo−
we w szkołach z reguły nie pozwalają na dłuższy
okres pełnienia tej funkcji. Jednak fakt bycia mi−
nistrantem ma duże znaczenie np. dla pracodaw−
ców, jest to wręcz pożądane, gdyż oznacza umie−
jętność funkcjonowania w grupie.
Tu w Niemczech nie ma kolędy w takiej formie
jak u nas. Do Soboru Watykańskiego II było po−
dobnie. Ponieważ przykazaniem kościelnym jest
przynajmniej jedna spowiedź i komunia wielka−
nocna, ksiądz podczas sakramentu pokuty roz−
dawał obrazki, które po Wielkanocy zbierał pod−
czas wizyty duszpasterskiej. W ten sposób spraw−
dzało się wypełnienie nakazanego obowiązku.
W pobliżu Simbach, w odległości 6 km od naszej
parafii, pracę duszpasterską prowadzi ks. Józef Ja−
cek MS. 60 km od nas pracuje ks. Sławomir Olech
MS, nasz rodak. Aby zachować więź wspólnotową,
spotykamy się około dwa razy w miesiącu, np.
z okazji Bożego Narodzenia, dzień przed Wigilią.

Bawaria jest krajem katolickim, jest tu naj−
więcej świąt, ale jak w całych Niemczech ich
obchodzenie jest skromne. Biskup ma swoją
siedzibę w Passau, czyli Pasawie. Jest sam, ale
to nie przeszkadza często bywać w parafiach
obsługiwanych przez saletynów.
Co można by uznać za warte odnotowania, jeśli
wziąć pod uwagę ostatni okres księdza posługi?
Ostatnim ważnym wydarzeniem dla parafii był
remont kościoła filialnego w Simbach. Koniecz−
ne było wyłonienie 10−osobowej komisji – pięciu
parafian i pięciu przedstawicieli kurii, wybór pro−
jektanta, przygotowanie planów renowacyjnych,
wreszcie konkretne prace budowlane. Niełatwe
okazało się zwłaszcza wniesienie do kościoła
nowego kamiennego ołtarza oraz jego zamonto−
wanie. W dniu 11 listopada 2013 r. miała miej−
sce konsekracja ołtarza. Dokonał jej nowy bi−
skup diecezji. Spotkanie z saletynami było dla
niego nowością. Był bardzo zainteresowany hi−
storią objawienia w La Salette i dziejami nasze−
go zgromadzenia.
Dziękuję księdzu za rozmowę i życzę wielu
łask w pracy duszpasterskiej.

Podczas bierzmowania 2014

Przekazanie relikwii biskupowi

Fot.: archiwum prywatne

Na dŸwigu w Simbach
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Odtwórzmy razem
historiê naszego
koœcio³a
Zbliżająca się 100 rocznica budowy kościoła
św. Jana Chrzciciela w Trzciance, przypadająca na
2017 r., zainspirowała nas do stworzenia stałe−
go cyklu artykułów Z dziejów parafii, obecnego
w „Świetle z La Salette”, dotyczącego historii na−
szej wspólnoty religijnej. Przez najbliższe lata bę−
dziemy starali się zamieszczać ciekawe relacje
odnoszące się do wydarzeń z życia miejscowego
Kościoła i trzcianeckiej wspólnoty parafialnej. Po−
znawanie tutejszej historii scala i cementuje spo−
łeczność lokalną. Bez znajomości dziejów małej
ojczyzny, w której Pan Bóg pozwolił nam przycho−
dzić na świat, wzrastać, kształcić się i wychowy−
wać do samodzielnego życia, bez znajomości uro−
ku pobliskich jezior i lasów oraz różnych osobli−
wości przyrodniczych, nie może być poczucia więzi
i autentycznego utożsamiania się z rodzinnymi
stronami. To samo dotyczy skali makro. Znajo−
mość historii, kultury, wzlotów i upadków naszej
Ojczyzny tworzy emocjonalną więź i stanowi pod−
walinę do postawy wyższego rzędu – patriotyzmu,
który potrafi ofiarność i poświęcenie wznieść na
najwyższy poziom, aż do oddania własnego życia.
Losy parafii można prześledzić na różne sposo−
by. Dysponujemy kroniką parafialną prowadzoną
od 1945 r. do chwili obecnej. W Archiwum Diece−
zjalnym w Kurii Biskupiej Diecezji Koszalińsko−Ko−
łobrzeskiej w Koszalinie znajdują się księgi metry−
kalne, zawierające dane począwszy od 1730 r.,
a skończywszy na 1945 r., oraz kronika parafialna
prowadzona od początku XX w. do 1945 r. Są tam
również różnego rodzaju księgi: wydatków kasy
kościelnej, protokołów dozoru kościelnego, Kato−
lickiego Towarzystwa Uczniów, Katolickiego Towa−
rzystwa Czeladniczego, mesznego z lat 1738−1858
oraz teczki z luźną korespondencją. Wszystkie te
księgi można obejrzeć na stronie Biblioteki Para−
fialnej na stronie internetowej www.bibltk.pl, za−
kładka: Muzeum Parafialne.
Zbiory różnych dokumentów dotyczących trzcia−
neckiej parafii znajdują się także w takich instytu−

I str. ksiêgi mesznego z 1738 r.

I str. ksiêgi chrztów z 1730 r.

cjach jak: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
oraz Archiwa Państwowe w Poznaniu, Szczecinie
i Bydgoszczy. Dużą ilość archiwaliów posiada Kreis
Nordfriesland Kreisarchiv w Husum w Niemczech,
dokąd wysiedlona została w latach 1945−46 znacz−
na część niemieckich mieszkańców Trzcianki.
Zbliżający się jubileusz trzcianeckiego kościoła
jest okazją do szczególnego zapoznania się z tymi
materiałami, a także do podjęcia prób opracowa−
nia pełnej monografii naszej parafii. Liczymy na
pomoc i współpracę różnych instytucji oraz poszcze−
gólnych osób w wydobywaniu z mroków przeszło−
ści wiedzy zawartej w pożółkłych kartach archiwal−
nych, ale też ratowanie od zapomnienia relacji star−
szych osób, ich osobistych przeżyć i doświadczeń,
ich świadectwa wiary i żywej łączności z Kościołem
lokalnym. Żywimy nadzieję na duże wsparcie ze
strony Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance,
władz miasta, miejscowych historyków, na regio−
nalistę i miłośnika Ziemi Trzcianeckiej dra Marci−
na Hlebionka z Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni−
ka w Toruniu. Liczymy też na dalsze zaangażowa−
nie ks. Łukasza Nowaka MS (rodem z Nowej Wsi),
posługującego obecnie w Liechtensteinie, który
podjął się tłumaczenia przedwojennej, ręcznie na−
pisanej gotykiem kroniki parafialnej.

marzec, kwiecień 2015
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Prześwietny Konsystorzu
Posyłam Prześwietnemu Konsystorzowi wystosowane do mnie pismo z prośbą najpokorniejszą, aby
przewielebny konsystorz raczył łaskawie pozwolić na
wydzierżawienie pewnej części ławek w tutejszym kościele. Pewne familije wyższego stanu do kościoła wcale lub też bardzo rzadko uczęszczały. Jako powód
podały mi najpierw brak organ i nieznośny śpiew na
chórze w czasie Mszy św. potem brak miejsc w ławkach. Co się tyczy pierwszego powodu, to jest on
rzeczywiście słuszny. Śpiew chóralny w tutejszym kościele nie tylko do podniesienia ducha przyczynić się
nie zdolne, ale przeciwnie razi i od nabożeństwa odrywa nawet prostaków. Dlatego też poczynione są
kroki do postawienia nowych organ. Rysunek wykonany przez organmistrza Grzyśkiewicza z Poznania
nie został potwierdzony przez budowniczego powiatowego z Czarnkowa i wedle oświadczenia tegoż budowniczego Królewska Rejencja również by się na
ten rysunek nie zgodziła. Kosztorys odesłany na powrót do Poznania na ręce organmistrza Grzyśkiewicza. – Co się tyczy drugiego powodu, t. j. brak miejsc
w ławkach, to go ze swojej strony, także za słuszny
uważam, ponieważ znane mi są stosunki tutejsze.
Gdyby rody wyższego pochodzenia miały w kościele
tutejszym swoje wydzierżawione miejsca, natenczas
jestem przekonany, że do kościoła chętnie uczęszczać będą, a co ważniejsze pociągną swym przykładem inne rodziny pochodzenia niższego żyjące w
dzikich małżeństwach i nie dbające o kościół. Z wydzierżawienia kilku ławek dla biedniejszych żadna by

nie wynikła krzywda, ponieważ miejsca jeszcze pozostałoby dosyć a wszyscy i tak siedzieć nie mogą.
Z najgłębszym uszanowaniem uniżony
Ks. Ant. Wszętkowski
wikaryusz

Dzisiaj mamy wystarczającą ilość ławek, organy,
Chór Pasjonata, scholę dziecięcą i młodzieżową oraz
śpiewających uczestników nabożeństw. Marzenie
księdza wikariusza sprzed wieku spełniło się.
Serię Z dziejów parafii rozpocząłem od przytocze−
nia listu o wartości historycznej, pewnie czytanego
dziś z humorem, jeśli wziąć współczesny punkt wi−
dzenia na podjęte zagadnienia obecne w dawnej
korespondencji. W następnych odcinkach cyklu bę−
dziemy starać się publikować wybrane zagadnienia
z historii naszej parafii. Zapraszamy też do współpra−
cy chętne osoby. Może ktoś posiada w domu stare
zdjęcia, pamiętniki, świadectwa, które tę historię wzbo−
gacą i ożywią. Ostatnio np. otrzymaliśmy dwa zdjęcia
z lat 1946 i 1949 chóru parafialnego prowadzonego
przez ówczesnego organistę Krzysztofa Rutkowskie−
go. Takie dowody przeszłości są dla nas bardzo cen−
ne. Za udostępnienie Państwa materiałów będziemy
niezmiernie wdzięczni. Prosimy dostarczać je do Bi−
blioteki Parafialnej w opisanej kopercie z nazwiskiem
i imieniem, adresem oraz numerem telefonu. Odbiór
wypożyczonych materiałów nastąpi po dwóch tygo−
dniach po ich skatalogowaniu.
Jubileusz budowy kościoła stanowi okazję do
wielu inicjatyw. Jedną nich jest ożywienie historii
i jej popularyzacja. Jest też sposobnością do oży−
wienia życia religijnego, odnowienia całej świątyni
oraz jej wyposażenia. We wszystkich tych działa−
niach każdy z nas powinien mieć swój udział i wkład
stosownie do swoich możliwości.
Edwin Klessa

I str. ksiêgi ma³¿eñstw
z 1730 r.

Fot.: Edwin Klessa

W tym pierwszym z serii Z dziejów parafii arty−
kule chciałbym przytoczyć list ks. Antoniego
Wszętkowskiego – wikariusza trzcianeckiej pa−
rafii, skierowany w 1891 r. do poznańskiego
konsystorza. Pismo ukazuje, z jakimi problema−
mi borykali się trzcianeccy parafianie prawie 120
lat temu. Przypomnę, że wtedy w miejscu dzi−
siejszego kościoła stał znacznie mniejszy budy−
nek sakralny wybudowany z czerwonej cegły
w 1835 r. Z uwagi na wyraźny przyrost ilości
mieszkańców Trzcianki wyznania katolickiego,
świątynię tę rozebrano w 1914 r., aby w tym
miejscu przez trzy lata wybudować znacznie więk−
szy kościół, który służy nam do dzisiaj.
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Zwiedzanie Krakowa
i okolic

zdrowotne powietrze i podziwiać widoki głębi ziemi.
Mogliśmy oglądać pięknie zdobione komory, które
były dedykowane świętym czy zasłużonym rodakom.
Najpiękniejszym z podziemnych pomieszczeń była
kaplica św. Kingi. W Wieliczce na ulicach i skwe−
rach zauważyć można było wielką cześć oddawaną
papieżowi Polakowi. Cześć dla niego akcentowano
przez wystawianie flag, popiersi czy eksponowanie
jego słów wyrytych na pamiątkowych tablicach.
Przeszliśmy także do Kopca Kościuszki, który
został wzniesiony jako wotum dla tego wielkiego
Polaka i patrioty. Podziwialiśmy stamtąd widoki
rozciągające się na panoramę Krakowa. Zwiedzili−
śmy forty oraz muzeum figur woskowych.
Ulubionym miejscem nas wszystkich była jed−
nak świetlica, w której razem przebywaliśmy, roz−
grywaliśmy turnieje czy bawiliśmy się. Tutaj mieli−
śmy okazję zobaczyć, jak można spędzać wspól−
nie wolny czas, i to bez telewizora! I nikt nawet nie
pytał o oglądanie filmów!
Możemy z całą pewnością powiedzieć, że ten
kolejny wyjazd był udany. Teraz bierzemy się do
nauki, by w lipcu móc poznać dalsze zakątki kraju.
Tym razem planujemy wyjechać do Złotego Stoku
znajdującego się w województwie dolnośląskim.
s. Beata Czop FRM

Fot.: s. Beata Czop FRM

Nasza wycieczka trwała w dniach 16–20 lutego
2015 r. Wyruszyliśmy w liczbie 25 osób do Krakowa
— miasta już nam znanego z ubiegłorocznych ferii.
Tym razem, wybierając się w tamte strony, chcieli−
śmy zobaczyć także okolice bogate w liczne atrakcje.
Każdego niemal dnia chodziliśmy po Staromiej−
skim Rynku, a poznając zabytki takie, jak Sukien−
nice, kościół Mariacki czy katedrę na Wawelu, dzieci
mówiły: „Tu już byliśmy. To pamiętamy, a tu szli−
śmy drogą!”. Nawet goszcząc w wielkim budynku
u księży zmartwychwstańców, gdzie byliśmy zakwa−
terowani, tym razem już nie błądziliśmy! Zabawa
na lodowisku stanowiącym największą odkrytą śli−
zgawkę w Polsce czy gra w kręgle były dobrym spo−
sobem na zapoznanie się i integrowanie grupy.
Wielki Post rozpoczęliśmy Środą Popielcową, kiedy
to podczas porannej Mszy św. otrzymaliśmy na znak
pokuty popiół na czoło. Następnie udaliśmy się do
Wadowic, „gdzie wszystko się zaczęło” — miasta
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.
Jak wskazuje dziś wiele dzieci, tego wielkiego Pola−
ka znają tylko z przekazów ustnych i medialnych.
Zwiedzanie jego domu, wejście do pokoju — miej−
sca urodzenia Jana Pawła II, dotykanie rzeczy jemu
bliskich, zwiedzanie kościoła parafialnego czy spa−
cer po wadowickich ulicach były dla nas nie tylko
doświadczeniem żywej historii, ale formą szczegól−
nego stąpania po śladach świętego!
Następnie pojawiły się kolejne zaplanowane miej−
sca do zwiedzenia — Wieliczka wraz z kopalnią soli.
Będąc 135 m pod powierzchnią ziemi, można było
podziwiać wydobywczy wysiłek tylu pokoleń, wdychać
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Wszêdzie s¹ ludzie,
którzy potrzebuj¹ pomocy
Z pani¹ Katarzyn¹ Matuszczak,
kierownikiem Warsztatów Terapii
Zajêciowej „Caritas” w Trzciance,
rozmawia El¿bieta Panert-Mumot.
Pani Kasiu, jak to się stało, że mając ustabi−
lizowane, pełne satysfakcji życie zawodowe, po−
stanowiła pani to zmienić i podjąć nowe wy−
zwanie w Trzciance?
Tak naprawdę zostałam do tego kroku zachę−
cona przez osoby mi bliskie. Po tym, jak się oka−
zało, że został ogłoszony konkurs na stanowisko
kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, począt−
kowo nawet na myśl mi nie przyszło, aby do niego
przystąpić. Jednak ciekawość, chęć doświadcze−
nia nowej przygody z Warsztatami Terapii Zajęcio−
wej „Caritas” w Trzciance dały mi nowy impuls
i siłę, aby w ramach konkursu zmierzyć się z tym,
co nowe. Z racji tego, że praca w tego typu pla−
cówce nie jest mi obca, gdyż dotychczas praco−
wałam na stanowisku instruktora terapii zajęcio−
wej oraz pełniłam obowiązki zastępcy kierownika
WTZ w Gębicach, postanowiłam spróbować. Zło−
żyłam swoją aplikację w siedzibie „Caritas”
w Trzciance i oczekiwałam na wieści. W sierpniu
2014 r. został ogłoszony oficjalny konkurs, do
którego przystąpiło dziewięć osób. Pamiętam, jak
bez żadnego stresu podeszłam do niego i jako
pierwsza weszłam do pokoju, w którym obrado−
wała komisja składająca się z siedmiu osób.
Stres przyszedł dopiero po wszystkim i wtedy nad−
szedł moment chęci dowiedzenia się, czy mi się
powiodło. Zadawałam sobie pytania: „Ciekawe,
jak mi poszło? Jak zostałam oceniona? Czy moja
wizja rozwoju WTZ przekonała komisję?”. Czeka−
łam do wieczora na wyniki i się nie doczekałam.
Aż tu nagle następnego dnia, z samego rana,
zatelefonował do mnie ksiądz proboszcz i zapro−
sił mnie na rozmowę. Pojechałam do Trzcianki.
Ksiądz proboszcz Wawrzyniec Skraba MS poinfor−
mował mnie, że komisja zdecydowała, że to ja
obejmę stanowisko kierownika WTZ. Radość
ogromna, aż ze szczęścia zaniemówiłam.
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Wiem, że praca w Gębicach dawała pani
pełną satysfakcję i radość. Jak się rozstać
z tak ukochanym miejscem, jak opuści tych lu−
dzi? Musiało to być dla pani bardzo trudne.
Oj, naprawdę nie było mi łatwo, było bardzo
ciężko. To właśnie tam w Gębicach rozpoczęłam
swoją pracę z osobami niepełnosprawnymi. Była
to moja pierwsza praca, którą pokochałam od
razu. Podopieczni z moimi współpracownikami
zorganizowali dla mnie pożegnanie, podczas któ−
rego nie brakowało łez. Umacniała mnie myśl,
że przecież nie uciekam na koniec świata. Wszę−
dzie są ludzie, którzy potrzebują pomocy. W na−
szym powiecie są dwie takie placówki, więc bę−
dziemy się wspierać, współpracować i podejmo−
wać wspólne inicjatywy. Będziemy razem bronić
swoich praw i dążyć do tego, żeby osobom nie−
pełnosprawnym żyło się lepiej. Tak też jest,
już teraz mamy wspólne cele, zależy nam najbar−
dziej na tym, aby wzrastał poziom życia tych osób,
aby ich uspołecznić, przygotować do życia co−
dziennego. Zależy nam na tym, żeby aktywizo−
wać zawodowo tych niepełnosprawnych, którzy
z pewnością poradzą sobie na rynku pracy. Moja
praca daje mi wiele satysfakcji. Na pewno nie
zamieniłabym ją na żadną inną. Zawsze chcia−
łam pracować dla ludzi, szczególnie dla tych, któ−
rzy potrzebują pomocy i wsparcia. I tak się stało.
Dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie mojej oso−
by przez uczestników Warsztatów Terapii Zaję−
ciowej, kadrę, rodziców oraz wszystkich tych, któ−
rzy odwiedzili mnie oraz wspierali podczas pierw−
szych dni w mojej nowej pracy. Ze swojej strony
obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy,
aby kontynuować to piękne dzieło, które stwo−
rzył zespół „wielkich serc” ludzi w Trzciance.
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Chrzest bram¹
do Królestwa Bo¿ego
Wśród wielu dat, które przechowujemy w na−
szej pamięci i w naszym sercu, jest jedna szcze−
gólna. Wyjątkowy jest bowiem dzień naszego
chrztu świętego. Stanowi on sakrament, który
przyjmujemy zazwyczaj już jako
małe dzieci, kiedy nie mamy
jeszcze świadomości łaski,
którą w nim otrzymujemy, oraz
płynących zobowiązań do współ−
pracy z Bożym miłosierdziem.
Jest zatem konieczne, abyśmy
na pewnym etapie swego życia
poznali rzeczywistość chrztu oraz
wymagania wobec nas, odkryli
radykalną nowość życia chrześci−
jańskiego, która z niego wypły−
wa. Słabość i niekonsekwencja
w życiu wielu chrześcijan pocho−
dzi często z nieuświadomienia
sobie i nierozwijania łaski chrztu
świętego.
Chrzest — brama do życia
i Królestwa Bożego, jest pierw−
szym sakramentem nowego pra−
wa, który ustanowił Chrystus, aby
wszyscy ludzie mieli życie wiecz−
ne. W słowach: „Idźcie więc i nauczajcie wszyst−
kie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego” (Mt 28,19) powierzył go swo−
jemu Kościołowi i polecił sprawować apostołom.
Chrzest dalece przewyższa oczyszczenia opi−
sane przez stare Prawo, bo wyprowadza jego
skutki z mocy tajemnicy Męki i Zmartwychwsta−
nia Pańskiego. Ten bowiem, kto przyjmuje
chrzest, złączony jest w jedno z Chrystusem na
podobieństwo Jego śmierci i zanurzony właśnie
w niej razem z Nim, jest w Nim także przywraca−
ny do życia i razem z Nim zmartwychwstaje.
W sakramencie chrztu świętego obchodzi się
i odprawia misterium paschalne, ponieważ doko−
nuje się przejście ze śmierci grzechu do życia. Dla−
tego też przez długi czas sakrament ten był spra−
wowany w Kościele właśnie w Wigilię Paschalną.

Światło z La Salette

Podstawowym darem otrzymanym na chrzcie
świętym jest łaska uświęcająca. Jest to życie
nadprzyrodzone, życie Boże, wszczepione w samą
istotę naszej duszy, które czyni nas uczestnika−
mi natury i życia Boga. Łaska uświęcająca uspra−
wiedliwia człowieka, tzn. wyzwala go z niewoli
grzechu, uzdrawia i obdarza nowym życiem
w Chrystusie. Przez łaskę uświęcającą człowiek
staje się nowym stworzeniem,
uczestniczącym w życiu i świę−
tości Boga. W duszy chrześcija−
nina żyje Duch Święty — Miłość
Ojca i Syna — dzięki któremu
uczestniczy on w naturze Boga,
a więc w Jego miłości.
Dar świętości, czyli odpusz−
czenie grzechów oraz dar nowe−
go życia w Duchu Świętym, za−
wiera w sobie jednocześnie we−
zwanie, aby otrzymaną świętość
urzeczywistniać w konkretnym
naszym życiu. Człowiek ochrzczo−
ny zobowiązany jest do życia we−
dług tego daru, do nowego życia,
które zawiera w sobie dwa
aspekty: pierwszy — negatyw−
ny: śmierć dla grzechu, ustawicz−
ne umieranie złu i egoizmowi
(współumieranie z Chrystusem)
oraz drugi — pozytywny: nowe
życie w Chrystusie darowane mocą działającego
Ducha Świętego (współzmartwychwstanie z Chry−
stusem). Wymaga to ukrzyżowania starego czło−
wieka, aby mógł w nas wzrastać nowy człowiek,
człowiek żyjący według Ducha.
Darem Bożego miłosierdzia — koniecznym do
urzeczywistniania się w nas zbawienia i święto−
ści otrzymanej na chrzcie świętym — jest rów−
nież łaska uczynkowa (pomoc Boża), która po−
zwala przejść od możności do czynu.
Całe nasze życie to zatem czas rozwijania da−
rów Ducha Świętego otrzymanych na chrzcie
świętym, ciągłego nawracania się, nieustanne−
go współumierania i współzmartwychstawania
z Chrystusem, wzrastania w wierze nadziei i mi−
łości Bożej.
Aleksandra Mleczek

marzec, kwiecień 2015
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d zarania dziejów życie człowieka to−
czyło się według ściśle określone−
go czasu. Na początku był to rok
księżycowy lub słoneczny, później ka−
lendarzowy. W Kościele katolickim każdy rok dany
człowiekowi przez Boga określa się pojęciem Anno
Domini — „w roku Pańskim”, na pamiątkę pobytu
Chrystusa na Ziemi i dokonanego przez Niego dzieła
zbawienia. Nie jest to tylko dokumentowanie wy−
darzeń historycznych, ale przeżywanie tajemnic wia−
ry, w której centralną postacią jest Jezus Chrystus.
Już w czasach apostołów rocznica Zmartwych−
wstania Syna Bożego była obchodzona jako pierw−
sze i jedyne świę−
to. W historii zba−
wienia nie ma
większych wyda−
rzeń niż Śmierć
i Zmartwychwsta−
nie Chrystusa.
Koś−ciół katolicki
co roku przeżywa
z wiernymi misterium Wielkiego Tygodnia, najuro−
czyściej wyeksponowane w całym roku liturgicznym.
Na treść wydarzeń poprzedzających Zmartwychwsta−
nie składają się: triumfalny wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy w Niedzielę Palmową, Jego nauczanie
w świątyni, głoszenie proroctwa o zburzeniu Jero−
zolimy i o końcu świata, ostatnia Wieczerza, Męka
i Śmierć na Krzyżu.
Największe misterium odkupienia obchodzimy
od wieczornej Mszy św. Wielkiego Czwartku —
Wieczerzy Pańskiej, aż do Niedzieli Zmartwychwsta−
nia Pańskiego. Ten czas nazywa się Triduum Pas−
chalnym.
Pascha to przejście, zmiana, dynamiczny pro−
ces. Przeżywając Paschę Chrystusa — Jego przej−
ście przez Mękę i Śmierć do nowego życia po Zmar−
twychwstaniu, przypominamy sobie, że jesteśmy
powołani do ciągłego wzrastania, przechodzenia do
nowego, bardziej świętego życia. Tak wyjątkowe i
podniosłe przeżycie jest możliwe tylko raz w roku.
Kościół katolicki, sprawując to najświętsze miste−
rium, stara się pomóc wiernym w zjednoczeniu z
Chrystusem poprzez znaki sakramentalne, liturgicz−
ne, piękny śpiew. Zgodnie z pierwotną tradycją

Kościół zaleca też post paschalny. Dopiero tak
odnowiony i oczyszczony człowiek jest gotowy, aby
brać udział w radości Zmartwychwstania. Jednak
wszystko zależy od naszej świadomej decyzji po−
święcenia swojego czasu, a to wymaga wysiłku,
skupienia i dyscypliny.
W dzisiejszej rzeczywistości bardzo trudno wy−
gospodarować chwile na codzienną modlitwę, lek−
turę Pisma Świętego, a co dopiero pójść kilka razy
w tygodniu do kościoła. A tak wiele potrafimy po−
święcić, aby np. obejrzeć ulubiony serial. Życie szyb−
ko upływa, zmieniają się nasze oczekiwania, zapa−
trywania, od−
chodzą nasi bli−
scy, ale jest coś,
co nigdy się nie
zmieni — każde−
go następnego
roku przeżywać
będziemy Wielki
Tydzień. Może bę−
dzie to już ostatni raz — i znowu nie zdążymy na
Drogę Krzyżową, Gorzkie żale i Mszę św. w Wielki
Czwartek, bo trzeba piec ciasto, posprzątać
w domu…
W „Przewodniku Katolickim” z lutego 1931 roku
można przeczytać wiersz nieznanego autora
pt. Szczypta prochu:
Popiół na twojej głowie —
zaledwie ją opyli.
Jednak ta szczypta prochu
tak nisko ci ją schyli
Bo kapłan, sypiąc popiół,
ciężkie ci słowa rzecze,
żeś prochem był i znowu
w proch się obrócisz, człecze.
Pamiętaj! — gdy człek w pysze
o swojej wielkości marzy,
to w oczach Boga tyle
co szczypta prochu waży.
Minęło już tyle lat, tyle się zmieniło, a Triduum
Paschalne wciąż przeżywamy na nowo.
Jadwiga Witkowska
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XXXII Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej w Trzciance
Tegoroczny XXXII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej przypadający na dni
19–26 kwietnia 2015 roku nawiązy−
wać będzie do kilku ważnych rocznic
wspominanych w tym roku. Oprócz tra−
dycyjnego konkursu twórczości arty−
stycznej angażującego setki twórców
amatorów kilka punktów programu
związanych będzie z osobą św. Jana
Pawła II, który z racji 10 rocznicy śmier−
ci ogłoszony został przez Sejm Rze−
czypospolitej Polskiej patronem roku
2015. W związku z tym możemy li−
czyć na zaangażowanie Młodzieżowego Domu Kul−
tury, który dodatkowo planuje program oparty na
twórczości Romana Brandstaettera.
15 rocznica kanonizacji i 110 rocznica urodzin
św. s. Faustyny Kowalskiej jest okazją
do przygotowania przez Zespół Szkół
Katolickich okolicznościowych wy−
stawy i spektaklu. Z kolei z okazji
260 rocznicy urodzin ks. Stanisła−
wa Staszica w Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej zorganizowana bę−
dzie tematyczna wystawa oraz pre−
lekcja przedstawiająca sylwetkę
i wszechstronną działalność tego
wielkiego syna Ziemi Pilskiej.
W Trzcianeckim Domu Kultury swoje 25−
lecie pracy twórczej obchodzić będzie trzcianecka ar−
tystka malarka Elżbieta Wasyłyk, która jeszcze jako
uczennica zgłaszała swoje prace na Tydzień Kultury

·

Chrześcijańskiej. W następnych latach
współpracowała z Biblioteką Para−
fialną, pełniąc funkcję członka jury oce−
niającego prace przekazywane z myślą
o konkursie twórczości artystycznej.
Nie obejdzie się również bez ak−
centów muzycznych. Niewątpliwą
atrakcją programu będzie występ w
obydwu trzcianeckich parafiach chó−
ru Komendy Wojewódzkiej Policji
z Poznania. Tradycyjnie też wystąpi rów−
nież Chór Pasjonata.
Już po raz kolejny na zakończenie
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wręczone zosta−
nie przez Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadze−
nia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette wyróżnie−
nie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2014 r.”
Z pewnością z tej okazji pojawią się nawią−
zania do 70 rocznicy przybycia pierwszych
saletynów do Trzcianki.
Szczegółowy program XXXII TKCh
jest jeszcze w opracowaniu. Poda−
ny będzie m. in. na plakatach
i w serwisie internetowym parafii.
Zachęcamy więc do zapoznania się
z harmonogramem, który lada dzień
zostanie ogłoszony, i wybrania inte−
resujących punktów.
Zapraszamy do udziału w konkursie twór−
czości artystycznej. Prace przyjmowane są w Biblio−
tece Parafialnej do dnia 11 kwietnia br.
Edwin Klessa

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

kurs przedmałżeński – 16–21 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia –
25 marca droga krzyżowa ulicami Trzcianki – 27 marca Triduum Paschalne – 02−05 kwietnia: Wielki
Czwartek – godz. 19.00; Wielki Piątek – godz. 19.00; Wigilia Paschalna – godz. 22.00
Niedziela
Miłosierdzia Bożego – 12 kwietnia XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – 19−26 kwietnia I rocznica
kanonizacji Jana Pawła II – 27 kwietnia 15 rocznica kanonizacji św. s. Faustyny Kowalskiej – 30 kwietnia

·

··

·

··

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
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