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„Jesteś mi pociechą, Panie, mój Ojcze, który jesteś
wieczny. Ja jednak tkwię w czasie i nie wiem, jak on
się potoczy. Moje zagmatwane myśli i całe życie
duchowe rozbijają się, a w końcu rozpłynę się
w Tobie, czysty, oczyszczony w żarze Twej miłości”

– św. Augustyn.

Człowiek – jak mówi św. Augustyn – jest w cza−
sie, a czas jest w nim. Tu na Ziemi wszyscy jeste−
śmy tymczasowo. Cierpimy z jego powodu, bo czas
jest dla nas wyrazem ciągłych zmian, nie ma
w nim niczego stałego, niczego, co stoi w miej−
scu. W obliczu ciągłych zmian wznosi się tęskno−
ta człowieka za wiecznością. (Tęsknię do owej
krainy, gdzie wszystko jest inaczej). W życiu wiecz−
nym czas łączy się z wiecznością, Bóg z człowie−
kiem, a Ziemia z Niebem. Kiedy człowiek jedno−
czy sie z Bogiem w miłości, czas przestaje pły−
nąć, wdziera się w niego wieczność i życie w cza−
sie nabiera cech wiecznej trwałości.

Moja tęsknota i nadzieja łączą się z wiarą
w Zmartwychwstanie. Oznacza to, że już teraz na−
leży powstawać z ciemności ku światłu, wyjść
z ciasnoty na otwartą przestrzeń, z martwoty do
życia, z grobu do postawy wyprostowanej.

Wierzę, że w naszym grzesznym świecie nasta−
nie odkupienie, uleczone i zamienione w perły zo−
staną nasze rany i że Bóg przemieni naszą historię
krzywd w historie zbawienia. Wierzę, że odnajdzie−
my samych siebie, nasze prawdziwe ja, autentycz−
ny i pierwotny obraz, jaki Bóg ma o każdym z nas.
Wierzę, że dzięki temu w sercach ludzkich wzbudzi
się nadzieja, pojednanie, pokój i miłość. Wierzę,
że miłość nie wystygnie, lecz będzie jej w nadmia−
rze. Wierzę w miłość przezwyciężająca śmierć.

Zakończył się rok 2016. W związku z tym chciał−
bym dokonać podsumowania związanego z dzia−
łalnością duszpasterską odbywającą się w tym
czasie w naszej parafii:
· Przyjęto 120 000 Komunii Świętych.
· Odbyły się 134 chrzty.
· Pierwszej Komunii Świętej w tym roku nie było

ze względu na przesunięcie czasowe związane
z niedawnym pójściem sześciolatków do szkół.
· Bierzmowanie przyjęło 127 osób.
· Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 42 pary.
· Do Pana odeszło 148 osób.

1. Inwestycje dokonane w 2016 roku wynio−
sły: 162 000 zł:

a) renowacja ołtarz głównego – 125 811 zł,
b) renowacja drzwi w przedsionku kościoła, drzwi

prowadzących na chór i do zakrystii – 25 000 zł,
c) wiele innych drobnych inwestycji: mikrofon

znajdujący się na ołtarzu, zainstalowanie kamery
w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej,

Było to możliwe dzięki Waszej ofiarności, ofiaro−
dawców i sponsorów.

2. Przed nami są inwestycje przewidziane na
Rok Jubileuszowy 2017:

a) wyposażenie prezbiterium kościoła: ołtarz eu−
charystyczny, ambona, ambonka – miejsce przewod−
niczenia, krzyż, świeczniki, paschał – 85 000 zł,

b) renowacja elewacji możliwa dzięki pozyska−
nym dotacjom.

3. Na dzień dzisiejszy nasza parafia nie ma
żadnych długów. Dziękujemy Bogu za Jego błogo−
sławieństwo nad nami, za wykonane prace. Z na−
dzieją patrzymy w przyszłość. Zapraszam do dal−
szej ofiarności Parafian  i sponsorów. Można np.
jako rodzina zafundować część wyposażenia ko−
ścioła, ambonkę, krzyż do ołtarza etc. Byłby to
trwały dar dla naszego kościoła.

W tym Roku Jubileuszowym czeka nas wiele
wydarzeń duchowych, religijnych i kulturalnych.
Przygotowaniem parafii będą Misje Ewangelizacyj−
ne, które będą po Świętach Wielkanocnych, po−
cząwszy od Niedzieli Miłosierdzia. Główne uroczy−
stości jubileuszowe odbędą się w dniu 25 czerw−
ca podczas odpustu ku czci św. Jana Chrzciciela.

Z całego serca wszystkim dziękuję i przepra−
szam, jeśli z mojej strony czy ze strony współbraci
ktoś został zraniony czy zgorszony. Proszę Was
o modlitwę za nami grzesznikami i światło Ducha
Świętego w prowadzeniu Was do Boga!

ks. Wawrzyniec Skraba MS

proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela

Za nami rok 2016,
przed nami Rok Jubileuszowy
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Duchowy wymiar
wizyty duszpasterskiej

Zwyczaj kolędowania praktykowany jest od wie−
lu wieków w kościołach chrześcijańskich. W Ko−
ściele katolickim znany jest już on w starożytnym
Rzymie, w Polsce natomiast wspomina się go
w zapiskach Mikołaja Reja w 1543 r.

Celem nawiedzania domów parafian przez du−
chownego było wspólne dziękczynienie w gronie
najbliższych za otrzymane łaski oraz poświęcenie
domu i przekazanie błogosławieństwa dla rodziny
na cały nowy rok. Takie modlitewne spotkanie
kapłana miało charakter swoistej liturgii i stanowi−
ło wyznanie wiary domowników. Z tego też wzglę−
du oprócz zadbania o obecność mieszkańców da−
nego domu w czasie wizyty duszpasterskiej nale−
żało też przygotować krzyż ze świecami, a także
wodę święconą i kropidło.

O wyjątkowym duchowym znaczeniu tej posługi
duszpasterskiej świadczy również fakt, że w Ko−
ściele katolickim została ona nakazana duchow−
nym przez Kodeks prawa kanonicznego (por. kan.
529 § 1).

Z tego też względu księża pracujący w naszej
parafii po Bożym Narodzeniu idą odwiedzić swoich
parafian, by przynieść im Boże błogosławieństwo.
Spotkanie z rodzinami czy osobami mieszkającymi
samotnie w większości przypadków jest bardzo
miłe, kiedy to po wspólnej modlitwie, błogosławień−
stwie domowników i poświęceniu domu przez kil−
ka minut można porozmawiać o radościach i tro−
skach ich rodzinnego życia. Jednak oprócz tych
oczekujących z radością na odwiedziny księdza są
i tacy, którzy postrzegają go jako nieproszonego
gościa. Patrzą na owo spotkanie tylko po ludzku,
twierdząc, że to tylko pretekst do przeprowadzenia
zbiórki pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy
gaszą światła w swoim domu, by sprawić wraże−
nie, że nikogo w nim nie ma w czasie trwania kolę−
dowania. Inni zaś otwarcie deklarują, że nie życzą
sobie spotkania z kapłanem.

Co ciekawe, często tak postępują osoby, któ−
re uważają się za wierzące. Dlatego dzisiaj po−
winniśmy ponownie odkryć sens i znaczenie wi−
zyty duszpasterskiej, nazywanej kolędą. Należy

z całą mocą podkreślić, że nie jest to spotkanie
towarzyskie, ale posłanie kapłanów przez Chry−
stusowy Kościół, podobnie jak posłanie aposto−
łów przez Pana Jezusa, by nieść błogosławień−
stwo związane z Dobrą Nowiną o zbawieniu miesz−
kańcom 71 ulic Trzcianki, dziewięciu osiedli,
ośmiu wiosek w celu dotarcia do 12401 osób
znajdujących się na terenie parafii, tworzących
4793 miejsca zamieszkania.

Do tej wspólnoty wychodzimy nie prywatnie, ale
z nakazu i z posłaniem Chrystusa, który również
dzisiaj kieruje zarówno do kapłanów, jak i do
mieszkańców parafii słowa: „Jeżeli dom na to
zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz, jeśli
zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do
was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie
chciano słuchać słów waszych, wychodząc z ta−
kiego domu albo z miasta, strząśnijcie proch
z nóg waszych! Zaprawdę powiadam wam: Ziemi
sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie niż temu
miastu” (Mt 10, 13−15).

Tę Dobrą Nowinę połączoną z Bożym błogosła−
wieństwem w bieżącym roku przyjęło 3680 rodzin,
natomiast odrzuciło ją 1113.

Mając na uwadze powyższą statystykę oraz zwią−
zaną z nią przestrogę Chrystusa, należy na nowo
odkryć, czym jest kolęda i jak ją rozumieć. Jest to
bowiem czas łaski dany każdej rodzinie związany
z Bożym błogosławieństwem. Jeżeli odkryjemy tę
prawdę, będziemy jej oczekiwać z radością i wyko−
rzystamy ten moment dla oddania Bogu siebie
i swojej rodziny, wypraszając Jego błogosławień−
stwo i opiekę w nowym roku.

ks. Józef Kopciñski MS



4 Światło z La Salette

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w największych
ulicznych jasełkach. Barwnie przeszliśmy ulicami
naszego miasta. Mieliśmy świadomość, że na−
sza lokalna społeczność przyłączyła się do mnó−
stwa ludzi z całego globu, zamieszkałych na czte−
rech kontynentach, gdzie w różnych miastach
odbywały się orszaki Trzech Króli. Jeśli chodzi
o nasz kraj, już po raz dziewiąty przeszły ulicami
polskich miast barwne korowody, czcząc w ten
sposób Objawienie Pańskie. Cieszymy się, że
byliśmy wśród 1000 szkół, które zgłosiły udział
w orszaku 2017. Zaskakujące jest to, że inicja−
tywa orszakowego świętowania wywodzi swój po−
czątek z małego, szkolnego przedstawienia, bo−
wiem uliczne jasełka zrodziły się w placówce
oświatowej Żagle prowadzonej przez Stowarzysze−
nie Sternik w Warszawie.

Właśnie w piątek 6 stycznia 2017 r. mieszkań−
cy miasta i gminy Trzcianka, w tym całe rodziny,
wzięły udział w III Trzcianeckim Orszaku Trzech Króli
– wspólnym, radosnym świętowaniu. W realizację
orszaku zaangażowani byli nauczyciele i uczniowie
z trzech trzcianeckich szkół – ze Szkoły Podstawo−
wej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół
Katolickich. Rodzice dzieci przygotowali z tej okazji
stroje aniołów i pasterzy oraz instrumenty perku−
syjne dla najmłodszych. Zadbaliśmy też o to, żeby
uczniowie z poszczególnych szkół mieli ubrania
zachowane w następujących kolorach oznaczają−
cych kontynenty: Szkoła Podstawowa nr 2 – czer−
wone – Europa; Szkoła Podstawowa nr 3 – zielone
– Azja; oraz szkoła katolicka – niebieskie – Afryka.

Zbiórka wszystkich chętnych chcących wziąć
udział w tym wyjątkowym wydarzeniu odbyła się w
parku 1 Maja. To właśnie stamtąd wyruszył III Trzcia−
necki Orszak Trzech Króli po godz. 12. Wszyscy
uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane orsza−
kowe korony i śpiewniki.

Tym razem uroczyste przejście ulicami miasta
zostało zorganizowane pod hasłem „Pokój i Do−
bro”. Stało się tak dlatego, ponieważ szacunek do
ludzi, świata i przyrody przyjęto jako motyw prze−
wodni orszaków organizowanych w całej Polsce.
W trakcie przemierzanej trasy zobaczyliśmy sceny
nawiązujące do początków dziejów opisanych w
Starym Testamencie. Szliśmy wraz z trzema mę−

drcami, zastanawiając się nad historią stworzenia
świata i człowieka, życia i zbawienia świata. Przypa−
trywaliśmy się rajskim scenom, odwiecznej walce
dobra ze złem, upadkowi Adama i Ewy, widzieliśmy
chóry anielskie wychwalające dzieła Pańskie, by na
końcu wraz z ubogimi pasterzami zgromadzonymi
ze swoimi zwierzętami przywitać Świętą Rodzinę –
Nowonarodzonego Jezusa, Maryję i Józefa.

Promowane hasło orszakowe „Pokój i Dobro”
było nawiązaniem do biografii św. Franciszka.
Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że
ten średniowieczny mistyk był prekursorem ekolo−
gii, nawołując do zachowania harmonii w świecie
przyrody. Również – co warto tu zaznaczyć –  bieda−
czyna z Asyżu był twórcą szopki betlejemskiej. To
właśnie on włączył do ukazywanej historii zbawie−
nia wołu i osła, co dało początek obecnym jaseł−
kom. Tegoroczne orszakowe treści dotykają rów−
nież przesłania papieża Franciszka, który w ency−
klice Laudato si akcentuje piękno stworzenia
i nawołuje do chronienia natury.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w ulicz−
nej paradzie zorganizowanej z okazji Objawienia
Pańskiego. Wyruszyliśmy z parku 1 Maja, zatrzy−
maliśmy się przy Szkole Podstawowej nr 3, potem
podążaliśmy ul. gen. W. Sikorskiego, finiszowali−
śmy przy Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki połącze−
niu tajemnic wiary chrześcijańskiej i ludowym mo−
tywom niezwykle kolorowo i dynamicznie przeżyli−
śmy święto Trzech Króli.

Krzysztof Felsmann

III TRZCIANECKI ORSZAK 
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Wspólnota Domowego Kościoła ma swoją bogatą
historię sięgającą już kilkudziesięciu lat, jak rów−
nież skarbnicę wynikającą z działania wspaniałych
osób, które wzbogacały ten ruch w przeszłości,
oraz również czynią to współcześnie. Można
w sposób bardzo prosty sięgnąć po wiedzę w tym
zakresie, o ile jest się zainteresowanym tym te−
matem. Nie byłoby Domowego Kościoła bez mał−
żeństw – tej bardzo specyficznej wspólnoty two−
rzonej przez mężczyzn i kobiety.

Prawdziwa miłość małżeńska jest piękna, choć−
by przez wymóg wzajemnej wyłączności, ale wie−
dzie nas – małżonków, czasem trudnymi drogami.
Szczególnie jest to zauważalne, kiedy trzeba złożyć
ofiarę z siebie, ze swoich oczekiwań, planów, gdy
należy przebaczyć lub prosić o przebaczenie.
W małżeństwie objawia się w pełni nasze człowie−
czeństwo, jak również potrzeba wewnętrznego
umocnienia pochodzącego od innych małżonków.
Domowy Kościół nie gromadzi małżeństw ideal−

20 lat wspólnoty Domowego Koœcio³a w Trzciance

nych. Powiedziałbym raczej, że skupia w sobie lu−
dzi będących w drodze, i to na różnym etapie.

We wspólnocie są młodzi, dla których „miłość
ma kolor nieba”, są także dojrzali, którzy poznali,
co to jest „rdzawy pył szarych dni”, są wreszcie
zaawansowani w stażu małżeńskim, stojący wo−
bec pytania, czy łączy ich coś więcej niż poczucie
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ników, ale ich istnienie potwierdzają świadectwa
wygłaszane czasem w sposób niekonwencjonal−
ny podczas spotkań kręgów rodzinnych. W wielu
dziełach podejmowanych w parafii uczestniczą
członkowie Domowego Kościoła. Dużo relacji
wewnątrz naszych rodzin zostało pogłębionych na
gruncie prawdziwej miłości. Małżonkowie odkry−
wają radość ze swojej obecności, uczą się też
stawiania wymagań sobie nawzajem. Podejmują
drogę rozwoju poprzez modlitwę, dialog małżeń−
ski, regułę życia, wspólne wyjazdy na rekolekcje
wakacyjne. Nie bez znaczenia jest cała sfera

wymiany doś−
w i a d c z e ń
życia małże−
ńskiego i wy−
c h o w a n i a
dzieci, a tak−
że realizacji
pragnienia
poszukiwa−
nia wspólno−
ty. Stopniowo
odkrywamy
ta jemn ice
sakramentu
małżeństwa
poprzez od−
dawanie się
rozważaniom

Słowa Bożego i traktowania go w sposób jak naj−
bardziej osobisty.

Domowy Kościół nie jest dla każdego. Jest dla
małżonków, którzy chcą być blisko siebie, pragną
odnawiać swoją miłość mimo upływu lat, nie prze−
stają kontemplować metafizyki mającej swe źró−
dło we własnym wybraniu swego współmałżonka
i połączenia się w jedno. Doświadczenie podpo−
wiada mi, że owocem trwania w kręgach Domo−
wego Kościoła może być niepokój sumienia po−
budzający do refleksji nad swoim życiem wewnętrz−
nym. Może nadszedł już czas, by obudzić w sobie
i w swoich najbliższych pragnienie żywej wiary?

Człowiek nie jest „sumą oddechów”, jak głoszą
słowa popularnej piosenki. Został powołany do
szczęścia, po które można sięgnąć już teraz i ocze−
kiwać pełni, która nadejdzie.

Marek Bogrycewicz

legalności wypływające z zawartego przed laty sa−
kramentu.

W Domowym Kościele jest jeszcze Ktoś. Ten
Najważniejszy. Ten, który zmienił wodę w wino, nie
potępił jawnogrzesznicy, przepędził przekupniów ze
świątyni… Łagodny, subtelny, radykalny, ale zawsze
kochający. Naprawdę. Czy wystarczy Wam wiary,
by zaprosić Go do swojego małżeństwa? Zdecydo−
waliśmy się na krok przystąpienia do wspólnoty
Domowego Kościoła przed laty. Trudności życia
pozostały, ale nauczyliśmy się je pokonywać, znik−
nęły natomiast pytania o sens wspólnego życia.
On tak sprawił.

„Po owocach ich poznacie” – poucza Biblia.
Jakie więc są owoce 20 lat trwania Domowego
Kościoła przy parafii św. Jana Chrzciciela w Trzcian−
ce? Nie sposób mówić o owocach natury we−
wnętrznej, te dojrzewają w zaciszu sumień uczest−
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Byæ ministrantem…
Kim właściwie jest ministrant? Co to znaczy służyć
przy ołtarzu? Odpowiedzi na takie pytania wy−
dają się oczywiste, ale w zajęciu tym kryje się
o wiele więcej. Posługa ta jest w Kościele bar−
dzo stara i można już dostrzec jej korzenie w Pi−
śmie Świętym. Wiele fragmentów Biblii opowia−
da o chłopcach związanych ze świątynią.

Ministrant oznacza tego, kto służy, ale nie chodzi
tu o jakieś działanie niewolnicze czy bycie służącym.
Mamy tu na myśli służbę, która jest całkowicie po−
dejmowana w wolności dla wartości wyższych. Po−
święcanie swojego czasu dla Boga w ramach kultu
i oddawania Mu czci daje młodym ludziom poczucie
bycia potrzebnym, odpowiedzialnym, kształtuje cechy
charakteru, jak np. sumienność, obowiązkowość,
umiejętność wzniesienia się ponad sobą samym.
W takim duchu w oparciu o naukę Ewangelii chłopcy
dorastają, a w rezultacie stają się dobrymi ludźmi,
którzy potrafią dawać siebie innym i żyć wartościami,
które nabyli. W tej formacji dużo zależy od opiekuna
ministrantów; od tego, czy chce tych młodych ludzi
prowadzić drogą rozwoju, czy niezbyt się w to angażu−
je. Przede wszystkim jest to posługa, którą chłopcy
pełnią przy ołtarzu, uczestniczą w świętych obrzędach
– trochę częściej niż rówieśnicy. Wiąże się z otwiera−
niem się na działanie łaski Bożej w ich życiu stającym
się przez to bogatszym i szczęśliwszym.

Każda mama i każdy tata zawsze pragnie, by ich
dzieci stały się kiedyś dobrymi, uczciwymi i porząd−
nymi ludźmi. Do tego kapłan odpowiedzialny za mi−
nistrantów również chce tego samego, a więc jest
to wspólne dzieło, które pozwala młodemu człowie−
kowi osiągać wyznaczone cele. Niestety wielu rodzi−
ców tego nie dostrzega, a co za tym idzie – obecnie
chłopców nie ma tak wielu przy ołtarzu. Czasami
nawet sytuacja jest odwrotna – bo takie spotkałem
– kiedy to rodzice nie pozwalają swojemu dziecku
wstąpić w szeregi ministranckie z jakiś własnych
powodów, pomimo że jest takie pragnienie po stro−
nie zainteresowanego. To smutne, ale prawdziwe.

Wielu chłopców, którzy dorastali przy ołtarzu, jest
dzisiaj dobrymi mężami, ojcami czy dziadkami. Nie−
jeden z nich angażuje się w różnych dziedzinach
życia społecznego. Mają silny kręgosłup moralny,
który daje innym poczucie bezpieczeństwa i stabil−
ności, o co coraz trudniej w naszym współczesnym

świecie. Wielu nie kończy też służby ministranc−
kiej, będąc osobą dorosłą, a to pokazuje, jak wielką
wartością jest służba Bogu zgodnie z własnym sta−
nem powołania.

Ministranci tworzą razem wspólnotę parafialną
zróżnicowaną wiekowo, od najmłodszych do naj−
starszych. W tej grupie parafialnej zawsze jest taka
wzajemna troska o siebie nawzajem, starsi czują
się odpowiedzialni za młodszych, a młodsi podpa−
trują starszych i uczą się od nich – nie tylko służby
ministranckiej. Nad całością wspólnoty zawsze
czuwa ksiądz opiekun, który stara się, na ile ma
możliwości, animować jej członków, by postępo−
wali w rozwoju duchowym, ale i czysto ludzkim.
Dlatego bycie ministrantem to nie tylko stanie przy
ołtarzu, lecz także wspólna zabawa, wyjazdy, ak−
tywność sportowa i intelektualna.

Jako parafia prowadzona przez misjonarzy sale−
tynów regularnie uczestniczymy w turniejach piłkar−
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skich LSO (Liturgicznej Służby Ołtarza), chodzimy
na treningi, które nas do tego przygotowują, stara−
my się uatrakcyjniać wolny czas poprzez wyjazdy,
wycieczki rowerowe itp. Tego wszystkiego nie da
się zobaczyć podczas naszej służby przy ołtarzu,
daje nam to dużo radości i motywacji do tego, by
być ministrantem. Obecnie w wieku szkolnym słu−
ży około 30 osób, a w wieku starszym – około 10.
To niezbyt duża liczba zaangażowanych, zważywszy
na to, że parafia posiada około 12000 wiernych.

Przy tej okazji zachęcam wszystkich, którzy być
może do tej pory nawet nie zastanawiali się nad
byciem ministrantem, aby pomyśleli o tym, że war−
to spróbować służby przy ołtarzu. To nic nie kosztu−
je, a dla wielu, którzy przyszli i pozostali z nami,
jest to dobry czas własnego rozwoju w grupie ludzi
mających pasję i chcących kierować się konkret−
nymi wartościami w swoim życiu.

ks. Mariusz Maækowiak MS
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Kościół w Niekursku pw. św. Bartłomieja Apostoła
wzmiankowany jest już od 1626 r. jako filialny ko−
ściół w Człopie. Obecny, wzniesiony w 1838 r., przez
pewien czas był świątynią parafialną, a od 1945 r.
funkcjonuje jako filia kościoła parafialnego pw. św.
Jana Chrzciciela w Trzciance. Składa się z konstruk−
cji szkieletowej rozplanowanej na rzucie prostokąta
z wydzielonymi od wschodu dwoma pomieszczenia−
mi mieszczącymi zakrystię i schowek. Strop jest
belkowany, a dach dwuspadowy. Neobarokowy ro−
kokowy ołtarz główny kościoła z zaakcentowanymi
interesującymi rzeźbami dwóch biskupów powstał
ok. poł. XVIII w. W latach 90. XX w. od strony
wschodniej świątyni została do niej dobudowana
salka katechetyczna z podpiwniczeniem.

Wielkim darem dla całej wspólnoty mieszkań−
ców Niekurska jest Dom Boży, świątynia, w której
styka się niebo z ziemią. Nie dziwi nas fakt, że nad
wejściem do niektórych zabytkowych kościołów
znajduje się zaczerpnięty z Księgi Rodzaju z roz−
działu 28 wersu 17 napis: "Dom Boga i brama do
nieba", bo właśnie w świątyni w sposób szczegól−
ny spotykamy się z naszym Stwórcą. Jest ona miej−
scem, które Pan wybiera sobie na wyjątkowe miesz−
kanie. On, Stworzyciel Nieba i Ziemi, daje się nie−
jako objąć murami kościoła i zamieszkuje między
nami. Jest tu obecny w dzień i w nocy, by słuchać
naszych modlitw, radości i smutków oraz odbierać

należną sobie cześć i chwałę. Miejsce to więc po−
winno być godne samego Boga. Nieustannie trosz−
czymy się, upiększając je duchowo i materialnie.

RENOWACJA KOŒCIO£A W NIEKURSKU



11marzec, kwiecień 2017

Fo
t.

: 
ks

. 
Z
b
ig

n
ie

w
 W

e
lt
e
r 

M
S

Wiarę wyznajemy we wspólnocie, w naszym przy−
padku konkretnie tutaj w Niekursku – w naszej
świątyni, która jest naszym Domem Bożym. Wy−
znajemy Jego obecność przez uczestnictwo we
Mszy św. i różnych nabożeństwach. Tu właśnie
przyjmujemy sakramenty Kościoła. Jest to miejsce
święte. Dlatego wkładamy wiele troski duchowej
i materialnej w to, by nasza świątynia była piękna
i zachowywała wymiar sakralny, a my, byśmy mo−
gli być z niej dumni jako lokalnej przestrzeni jedno−
czącej nas przed ołtarzem Jezusa Chrystusa.

Zdecydowaliśmy się w roku 2016 na remont
świątyni w Niekursku. Z Bożą pomocą i ofiarno−
ścią mieszkańców wsi udało się nam wykonać
następujące prace:

· zeskrobanie i zmycie starej farby w kościele,
w zakrystii oraz w przedsionku kościoła,

· położenie na ścianach gładzi gipsowej,

· zagruntowanie podłoży gipsowych,

· wymalowanie ścian farbą silikatową,

· wymalowanie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz stopni schodowych i balustrady,

· zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i po−
łożenie paneli podłogowych w nowej zakrystii,

· wymiana oświetlenia w prezbiterium oraz
gniazd i przełączników w całym kościele,

· położenie w przedsionku kościoła nowej po−
sadzki,

· zmiana wystroju jego wnętrza.

Na rzecz wszystkich prac renowacyjnych kościo−
ła została wydana kwota 30 000 zł. Cieszymy się,

że nasze starania w tym względzie dały tak piękny
efekt w postaci wyremontowanej przestrzeni mo−
dlitewnej. Kościół nabrał nowego blasku. Jest od−
nowiony, piękny, zadbany i estetyczny. To, czego
dokonaliśmy, jest owocem wspólnej troski i ofiar−
ności naszej społeczności.

Drodzy Mieszkańcy Niekurska, Bogu niech będą
dzięki za to, że tak ofiarnie i systematycznie skła−
daliście ofiary i dzięki temu udało nam się doko−
nać tyle dobra dla naszego lokalnego Kościoła. Bóg
zapłać.

ks. Mariusz Domaradzki MS
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Budowa trzcianeckiego
koœcio³a

Po wyburzeniu istniejącego w latach 1835−1914
kościoła przystąpiono do budowy nowego. Roboty
ziemne i murarskie powierzono mistrzowi murar−
skiemu Hermannowi Krumreyowi z synem Maxem,
prace ciesielskie zaś – mistrzowi obróbki drewna
i radnemu miejskiemu Heere. Obaj rzemieślnicy byli
z Trzcianki. Techniczne kierownictwo budowy zle−
cono rejencyjnemu inżynierowi budowlanemu Kar−
lowi Bertramowi z Trzcianki. Naczelne kierownic−
two objął przewodniczący Królewskiego Wyższego
Urzędu Budowlanego w Wieleniu – rejencyjny mistrz
budowlany Lakemeyer. Kamienie zostały dostar−
czone z Cegielni Zrzeszenia w Pile.

Prace ziemne oraz przy fundamentach rozpoczę−
to jesienią 1914 r. Przerwano je w dniu 24 grud−
nia, a wznowiono wczesną wiosną 1915 r.

W dniu 27 czerwca tegoż roku, gdy mury ko−
ścioła osiągnęły znaczną wysokość, przy asyście
proboszcza Stanisława Winkego z Białej odbyła się
uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego:

„Niech nowy kościół, pod który dziś kładzie się
kamień węgielny, stanie się miejscem zasiewu żywej
wiary, stróżem naszej świętej katolickiej religii, ostoją
miłości i wierności tronowi i ołtarzowi, trwałych jak
jego fundamenty i mury, obecnemu i przyszłym poko−
leniom przez wieki trwałym upomnieniem, aby kiero−
wać wzrok ku niebu i myśleć o jego [tj. kościoła]
wiecznym przeznaczeniu. Niech będzie miejscem łaski,
adoracji Zbawiciela w Przenajświętszym Sakramen−
cie ołtarza i wewnętrznej modlitwy, miejscem pocie−
chy dla utrudzonych i obciążonych. Niech promieniuje
w niej duch pokoju i prawdziwej miłości bliźniego, aż
po najodleglejsze czasy. Oby było wkrótce dane tak−
że walczącym z tej parafii wkroczyć tutaj po zwycię−
skim zakończeniu wojny, po której niech nastąpi dłu−
gi pokój, aby tutaj Bogu dziękować za łaskę ochrony
i ratunek. Niech będzie on miejscem modlitwy wsta−
wienniczej za wszystkich poległych na wojnie bohate−
rów, jak i wszystkich zmarłych. Na to niech da nam
Wszechmogący i Przedobry Bóg pełnię swoich łask
i swoje najobfitsze błogosławieństwo. Amen.

Trzcianka, 27 czerwca 1915 r.
Katolicka rada parafialna. Przedstawiciel gminy. (−)”1

Dokument, którego fragment  został powyżej
zacytowany, wraz z kilkoma złotymi monetami
z podobizną cesarza, zdjęciem z wizerunkiem arcy−
biskupa dra Edmunda Dalbora oraz fotografią sta−
rego kościoła włożone zostały do szklanego po−
jemnika. Celem zobrazowania życia codziennego,
do pamiątkowego naczynia dodano jeszcze czaso−
pisma: jeden numer katolickiej gazety centrowej
z Berlina „Germania”, numer zachodniopruskiego
dziennika z Gdańska „Westpreußisches Volkblatt”,
numer katolickiego „Wegweiser” [„Przewodnika”]
z Poznania, numer „Schönlanker Zeitung” [„Gaze−
ty Trzcianeckiej”] oraz „Kroner Zeitung” [„Gazety
Wałeckiej”]. Szklany pojemnik z powyższą zawar−
tością umieszczono w metalowej puszce, którą za−
lutowano. Mistrz murarski Karl Schumann wmuro−
wał ją pod kamieniem węgielnym w środku funda−
mentu pod ołtarzem głównym kościoła.

Pomimo zwolnienia tempa prac na budowie spo−
wodowanego powołaniem mężczyzn do służby woj−
skowej w trwającej I wojnie światowej2 już w dniu 25
października 1915 r. zawieszono wiechę3 i zorgani−
zowano uroczyste przyjęcie u kupca Amandusa Bart−
scha. Przemówienia wygłosił proboszcz ks. Aloysius
Bucks, mistrz ciesielski Modrow i kierownik budowy
Bertram. We wspólnym świętowaniu razem z przed−
siębiorcami, urzędnikami budowlanymi i zarządem
kościelnym udział wzięło 35 pracowników, którzy do−
tychczas brali udział w budowie: trzech uczniów mu−
rarskich, 11 czeladników murarskich, jeden mistrz
murarski, czterech pomocników murarskich, dwóch
uczniów ciesielskich, czterech czeladników ciesiel−
skich, jeden mistrz ciesielski i dziewięciu robotników.
W czasie biesiady podano pieczoną kiełbasę, kapu−
stę kiszoną, piwo i cygara. Pracownicy otrzymali do−
datkowo pieniężną premię. Koszty świętowania po−
kryto częściowo z kasy budowlanej i częściowo z za−
sobów fundacji przedsiębiorców.

Jeszcze przed zimą 1915 r. mistrz dekarski Mar−
tin Bloch obłożył całą nowo powstałą konstrukcję
dachówką, aby uchronić budowlę przed zimową aurą.
Po przerwie spowodowanej mroźnym okresem na
wiosnę 2016 r. kontynuowano prace murarskie wie−
ży kościelnej do poziomu wysokości nawy głównej.
Następnie późną wiosną przystąpiono do budowy
konstrukcji drewnianej wieży i przy tych pracach wy−
magających niezwykłej odwagi, zręczności i pewno−
ści działania na wyróżnienie zasłużył czeladnik Paul
Markowski. Prace te uwieńczone zostały założeniem
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7−cetnarowego, kutego w żelazie krzyża, wykonane−
go przez Martina Lindnera z Poznania.

Dalsze prace, pomimo stale zmniejszającej się
liczby robotników z powodu powoływanych mężczyzn
do służby wojskowej, przebiegały sprawnie. Mura−
rze tynkowali mury, cieśle szalowali wieżę, dekarz i
blacharz pokryli i zabezpieczyli przed deszczem da−
chy i wieże. Późną jesienią, po wstawieniu okien,
przystąpiono do tynkowania ścian wewnętrznych,
co kontynuowano nawet w okresie zimowym do
połowy stycznia 1917 r. Przy tych pracach zaanga−
żowana już była garstka pięciu robotników, którzy
byli wolni od służby wojskowej. Wtedy przyszedł
rozkaz od królewskiej rejencji, zgodnie z którym
wszyscy mężczyźni pomiędzy 16 a 60 rokiem życia,
niewezwani dotychczas do wojska, musieli zgłosić
się do służby pomocniczej w zakładach produkcji
amunicji lub przedsiębiorstwach gospodarki wojen−
nej. Wcześniej, bo w listopadzie 1916 r. powołany
do wojska został kierownik budowy Bertram. Wy−
szły kolejne zarządzenia nakazujące wstrzymanie
wszelkich budowli cywilnych oraz konfiskujące
materiały budowlane na cele wojskowe. Na długie
miesiące budowa kościoła całkowicie zamarła.

Wznowienie prac nastąpiło w połowie 1917 r.
Energicznie przystąpiono do zakończenia prac tyn−

karskich, na chórze wykonano balustradę, drew−
niane schody i podłogę. W kościele podłogę wyło−
żono piaskowcem, a mistrz ślusarski Lindner
z Poznania zamontował drzwi.

W listopadzie włączono światło elektryczne,
co umożliwiło znaczne wydłużenie czasu pracy.
Jeszcze ułożono drewnianą podłogę pod ławka−
mi, ustawiono ambonę oraz ołtarz, wniesiono
stare ławki oraz przeprowadzono prace porząd−
kowe – wszystkie te czynności musiały być wy−
konane przed pierwszą niedzielą adwentu 2 grud−
nia 1917 r., gdy zaplanowane było oficjalne po−
święcenie kościoła i rozpoczęcie odprawiania
nabożeństw w nowo wybudowanej świątyni. Ze
względu na trwającą wojnę, brak siły roboczej
i materiałów, prace wykończeniowe przesunięte
zostały na pokojowe czasy.

Wszystkie prace budowlane zostały zrealizowa−
ne bez żadnego wypadku.

Edwin Klessa

Koœció³ w budowie w po³owie 1916 r.

Zdjêcie z archiwum Biblioteki Parafialnej w Trzciance.

1 Ks. Aloysius Bucks, Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Trzciance 1914−1918 spisana przez ówczesnego proboszcza
ks. Aloysiusa Bucksa, Trzcianka, 2015, s. 104−105.

2 I wojna światowa trwała w czasie od dnia 28 lipca 1914 r. do dnia
11 listopada 1918 r.

3 Zawieszenie wiechy – tradycyjna uroczystość zakończenia ważne−
go etapu budowy, gdy zamontowany został ostatni element kon−
strukcji dachowej.
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6 stycznia 2017 r. – III Trzcianecki

Orszak Trzech Króli

24 grudnia 2016 r. – Szopka bo¿onarodzeniowa

w koœciele œw. Jana Chrzciciela

16 grudnia 2016 r. – VI Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Warsztatów Terapii Zajêciowej Caritas

i Trzcianeckiego Domu Kultury
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8 stycznia 2017 r. – 20-lecie istnienia

w parafii wspólnoty Domowego Koœcio³a

15 stycznia 2017 r. – koncert kolêd

Chóru TDK Pasjonata

27 stycznia 2017 r. – 72 Rocznica Powrotu

Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy

15 stycznia 2017 r. – Spotkanie

op³atkowe pracowników s³u¿by zdrowia

22 stycznia 2017 r. – Zimowy koncert orkiestry

dêtej TDK w koœciele œw. Jana Chrzciciela
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Ohnivé maso
Kilkanaście lat

temu przypadkiem po−
znałem kogoś, dzięki
komu w moim życiu
pojawiły się zupełnie
nowe osoby, sytuacje,
zdarzenia i miejsca,
do których być może
nigdy bym nie trafił.
Od tamtej pory dość
często bywałem na
Ziemi Cieszyńskiej,
zarówno po polskiej,
jak i czeskiej stronie,
czyli na Zaolziu. Co
ciekawe, blisko Cieszyna, po drodze do Skoczowa,
jest wieś Dębowiec, gdzie w parafialnym kościele
po lewej jego stronie zobaczyć można figurę Matki
Bożej Saletyńskiej, której okoliczni mieszkańcy od−
dają cześć. Z licznych wyjazdów pozostały wspo−
mnienia, pamiątki, zdjęcia, ale również coś innego,
czym mogę podzielić się z Czytelnikami naszej ga−
zety parafialnej. Myślę tu o przepisie na pewne cze−
skie danie.

Ponieważ mamy okres wiosenny, przedświątecz−
ny i wciąż bywają jeszcze chłodne dni, chciałbym
zaproponować dla rozgrzania ohnivé maso, czyli cze−
skie „ogniste mięso”. Sama nazwa już wiele mówi!
Są różne wersje tej potrawy, zarówno wykonanej z
wieprzowiny, wołowiny, jak i kurczaka. Ja osobiście
wolę drób i taką wersję dania poznałem, a sposób
jego przygotowania przedstawiam poniżej.

By wykonać ohnivé maso, potrzebujemy:

·2 połówki fileta
z kurczaka,

·mały przecier
pomidorowy,

·1 czerwoną lub
zieloną paprykę,

·1 cebulę,

·2 kostki wołowe,

·pieprz,

·paprykę słodką,

·chili,

·2 łyżki oliwy,

·1 szklankę wody,

·białe pieczywo lub
pyzy na parę.

Przygotowanie:
Czyścimy paprykę, kroimy w kostkę. Podobnie ro−

bimy z cebulą. Filety również kroimy w kostkę i wrzu−
camy na patelnię polaną oliwą. Smażymy, aż mięso
nabierze właściwego koloru, następnie dodajemy wody,
a po kilku minutach dokładamy kostki rosołowe, pa−
prykę oraz cebulę i dusimy pod przykryciem. Gdy mię−
so oraz papryka z cebulą zaczną się robić miękkie,
dodajemy przecier pomidorowy oraz przyprawy, dopra−
wiając do smaku według własnego uznania.

Niektórzy podczas duszenia potrawy dodają też
kiszony ogórek pokrojony w plasterki.

Przyrządzone ohnivé maso podajemy z białym pie−
czywem lub pyzami przygotowanymi na parze. Czesi
serwują ogniste mięso z bramborami, czyli ugotowa−
nymi ziemniakami lub też plackami ziemniaczanymi.

Życzę smacznego!
Piotr Starosta

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Środa Popielcowa – 1 marca · 286 rocznica Nadania Praw Miejskich Trzciance – 3 marca · Uroczy−
stość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia – 25 marca · Droga krzyżowa ulicami Trzcianki
– 7 kwietnia · Triduum Paschalne – 13−15 kwietnia · Wielki Czwartek – godz. 19.00 · Wielki Piątek
– godz. 19.00 · Wielka Sobota – godz. 22.00 · Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23 kwietnia · Misje
Święte przygotowujące do jubileuszu 100−lecia poświęcenia kościoła – 23−30 kwietnia · 3 rocznica
kanonizacji Jana Pawła II – 27 kwietnia · 17 rocznica kanonizacji św. s. Faustyny – 30 kwietnia


