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Renowacja koœcio³a pw. œw. 

W dniu 25 czerwca 2017 r. podczas Mszy św.
ks. bp Edward Dajczak dokonał poświęcenia nowe−
go stałego ołtarza posoborowego. W ramach przy−
gotowań do obchodów niezmiernie doniosłego dla
parafii jubileuszu 100−lecia kościoła została doko−
nana m.in. renowacja ołtarza głównego naszej świą−
tyni oraz odnowienie polichromii. Aby zamknąć prze−
strzeń tej części świątyni pod względem architekto−
nicznym i plastycznym, powzięto decyzję o zastąpie−
niu tymczasowego tzw. ołtarza posoborowego sta−
łym ołtarzem z kamienną mensą i uzupełnieniu go
o pozostałe elementy wyposażenia. W czasie cere−
monii poświęcenia ks. bp Edward Dajczak w asy−
ście ks. proboszcza Wawrzyńca Skraby MS dokonał
wmurowania w podstawę mensy ołtarzowej kasety
zawierającej relikwie św. św. apostołów Mateusza
i Andrzeja oraz akt erekcyjny ołtarza.

Dziś możemy cieszyć się odnowioną świątynią.
Prześledźmy poszczególne etapy renowacji nasze−
go kościoła z okazji jego 100−lecia.

W dniu 18 maja 2015 r. rozpoczęto prace remon−
towe dotyczące stropu naszej świątyni, mającego
powierzchnię ok. 730 m2. W tym zakresie uporząd−
kowano poddasze kościoła, zabezpieczono przeciw−
ogniowe elementy drewniane, ocieplono strop, za−
bezpieczono budynek przed zaciekami spowodowa−
nymi opadami deszczu i wykonano nową podłogę

z odzyskanych materiałów. Zakres
wskazanych robót wynikał z zale−
ceń opracowanej ekspertyzy od−
noszącej się do renowacji świąty−
ni. Wykonanie podanych prac było
niezbędne do rozpoczęcia kolejne−
go etapu przedsięwzięcia związa−
nego z malowaniem kościoła. W
dniu 20 czerwca 2015 r. zakoń−
czyły się prace przy stropie kościoła
oraz uporządkowaniu i odmalowa−
niu wnętrza wieży kościelnej.

W czerwcu 2015 r. trwały
także prace konserwacyjne da−
chu świątyni. Dokonano m.in.
napraw i uszczelnienia kalenicy

oraz naprawy opierzeń: małej wieży (tzw. latarni),
a także świetlików, gzymsów itp.

W ostatnim tygodniu czerwca 2015 r. zostały
rozpoczęte prace konserwatorskie w prezbiterium
naszego kościoła polegające na: odsłonięciu po−
lichromii spod warstw przemalowań powstałych
na przestrzeni lat, usunięciu powstałych zniszczeń
i uzupełnieniu ubytków oraz retuszu i rekonstruk−
cji polichromii.

Równocześnie rozpoczął się pierwszy etap prac
konserwatorskich przy zwieńczeniu ołtarza główne−
go zawierającego glorię promienistą, ornamenty,
obraz Matki Bożej Ostrobramskiej i cztery figury
aniołów.

Wraz z początkiem sierpnia 2015 r. rozpoczęło
się odnawianie ścian oraz sufitu naw bocznych.

Następnie od połowy sierpnia 2015 r. remont
świątyni wszedł w kolejną fazę i trwały przygotowa−
nia do renowacji polichromii nawy głównej. Do
wnętrza kościoła wprowadzono specjalistyczny pod−
nośnik, który umożliwił prace konserwatorskie
sufitu znajdującego się na wysokości około 13
metrów.

Na przełomie września i października zaczęły
dobiegać końca prace malarskie w nawie głów−
nej. Trwało jeszcze wykańczanie polichromii – wy−
konywano tzw. marmoryzację na płycinach filarów.
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 Jana Chrzciciela w Trzciance
Na początku października

2015 r. zakończył się kolejny
etap prac remontowych i reno−
wacyjnych w naszym kościele.
Jego zwieńczeniem był montaż
na południowym filarze prezbite−
rium relikwiarza – miejsca sta−
łej ekspozycji relikwii pierwsze−
go stopnia bł. Jerzego Popiełusz−
ki, męczennika i prezbitera, któ−
rych posiadaniem szczyci się
nasza parafia.

Od początku listopada 2015
roku trwały prace polegające na
odświeżeniu ambony w nawie
głównej naszego kościoła. Poma−
lowano jej ściany oraz naniesiono tzw. marmoryza−
cję. Niestety, ze względów finansowych, neobaro−
kowy wystrój snycerski został tylko powierzchniowo
oczyszczony i odkurzony. Pełna renowacja z uwagi
na sporą ilość srebrzeń i złoceń oraz skomplikowa−
ny proces zabezpieczania drewnianych rzeźb anio−
łów oraz symboli czterech ewangelistów jest na obec−
nym etapie zbyt kosztowna. Zakończenie malowa−
nia ambony było jednocześnie finałem prac malar−
skich w nawie głównej świątyni.

W dalszej kolejności dobiegła końca renowacja
polichromii na ścianach prezbiterium naszego kościo−
ła. Z uwagą śledziliśmy mistrzowską pracę poznań−
skich konserwatorów sztuki, którzy odsłonili pierwot−
ne bogactwo zdobień malarskich, jakimi dawniej za−
znaczały się w naszej świątyni. W dniu 18 grudnia
2015 r. nastąpił odbiór i zamknięcie tej części prac
remontowych wnętrza kościoła. Jednakże pełny efekt
mieliśmy ujrzeć dopiero wraz z dokończeniem reno−
wacji neobarokowego ołtarza głównego.

Nasza świątynia wzbogaciła się również o skarb
największy – miejsce wieczystej adoracji Najświęt−
szego Sakramentu. Ordynariusz diecezji koszaliń−
sko−kołobrzeskiej ks. bp. Edward Dajczak podniósł
do tej godności naszą kościelną kaplicę Matki Bo−
żej Saletyńskiej. Dekret w tej sprawie został odczy−
tany przez ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS

w dniu 8 grudnia 2015 r. w Uroczystość Niepokala−
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W miej−
scu adoracji Jezusa zorganizowano stałą monstran−
cję, w której jest wystawiany Najświętszy Sakrament.

W  dniu 30 maja 2016 r. w prezbiterium nasze−
go kościoła rozpoczęły się prace konserwatorskie
środkowej i dolnej części nastawy ołtarza główne−
go. Pierwszym krokiem konserwatorów było zde−
montowanie ze środkowej i dolnej części nastawy
ołtarzowej wszystkich figur i ornamentów, obrazu
św. Jana Chrzciciela – patrona kościoła, a także
tabernakulum. Elementy ołtarza przetransportowa−
no do pracowni konserwatorskiej, gdzie przeszły
gruntowną renowację, która przywróciła im pełny
blask. Prace specjalistów trwały przez całe waka−
cje, zarówno w prezbiterium, jak i w pracowni.
Wreszcie w dniu 14 września 2016 r. rozpoczął
się montaż odrestaurowanych elementów ołtarza.

Szybkimi krokami zbliżaliśmy się do jubileuszu
stulecia naszej świątyni. Obchody Roku Jubileuszo−
wego rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę Adwen−
tu, główne uroczystości natomiast odbyły się w dniu
25 czerwca 2017 r. – w czasie odpustu parafial−
nego ku czci św. Jana Chrzciciela.

W ramach przygotowań do tej niezmiernie do−
niosłej dla parafii rocznicy została dokonana reno−
wacja ołtarza głównego naszej świątyni oraz odno−
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wienie polichromii na ścianach prezbiterium. Aby
zamknąć przestrzeń tej części świątyni pod wzglę−
dem architektonicznym i plastycznym, zgodnie z
sugestią plastyków i konserwatorów sztuki, a tak−
że zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Rada
Parafialna powzięła decyzję o zastąpieniu tymcza−
sowego tzw. ołtarza posoborowego stałym ołtarzem
z kamienną mensą i uzupełnieniu go o pozostałe
elementy (krucyfiks, świecznik i świeczniki, ambon−
ka, pulpit w miejscu przewodniczenia) stylem
i kształtem zgodne z wystrojem ołtarza głównego.

Pierwszą Niedzielą Adwentu w dniu 27 listopada
2016 r. rozpoczęliśmy Rok Jubileuszu poświęcenia
naszej świątyni. Centralne uroczystości jubileuszo−
we odbyły się w czerwcu 2017 r. wraz z odpustem
parafialnym. W tym dniu przed kościołem było moż−
na nabyć figurę św. Jana Chrzciciela jako cegiełkę
ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza
posoborowego w prezbiterium naszego kościoła.

Został wybrany do realizacji projekt nowego tzw.
ołtarza posoborowego i pozostałych elementów
wyposażenia prezbiterium. Można go było zobaczyć
na tablicy z tyłu kościoła oraz w witrynie parafial−
nej. Dzięki ofiarom dobrodziejów można było do−
konać wielkiego dzieła renowacji świątyni na chwa−
łę Boga i dla przyszłych pokoleń.

Od dnia 20 czerwca 2017 r. do  dnia 24 czerw−
ca w naszym kościele trwały prace przy nowym oł−
tarzu stałym oraz wyposażeniu prezbiterium. Pole−
gały one na montażu podstawy i mensy ołtarza oraz
nowego krzyża, a także ambonki i pulpitu w miej−
scu przewodniczenia. Następnie dokonano wykoń−
czenia i pozłocenia ozdobnych detali. Wnętrze pod−
stawy mensy ołtarzowej zostało wypełnione i za−
murowane, znajduje się w nim również specjalna
nisza, w której podczas liturgicznej ceremonii kon−
sekracji zamurowano relikwie apostołów Mateusza
i Andrzeja oraz akt erekcyjny.

Dzięki pracom renowacyjnym od dnia 25 czerw−
ca 2017 r. możemy cieszyć się odnowioną świąty−
nią i spotkaniami z Panem na modlitwie w pięk−
nym Domu Bożym.

Piotr Syrotiak Fo
t.

: 
ks

. 
Z
b
ig

n
ie

w
 W

e
lt
e
r 

M
S

4 Światło z La Salette



5wrzesień, październik 2017 5wrzesień, październik 2017

Szeroko pojêta kultura pozwala nam na

to, aby wœród wydarzeñ przygotowuj¹cych

nas do obchodów 100-lecia powstania

naszej œwi¹tyni zauwa¿yæ takie, które ze

sztuk¹ czy wystawami niekoniecznie nam

siê kojarz¹. W ci¹gu minionego roku by³o

ich sporo.

Styczeń 2016
W niedzielę 31 stycznia minęła 70 rocznica

śmierci budowniczego naszego kościoła parafial−
nego ks. Alojzego Bucksa, proboszcza parafii od
roku 1910. W roku 1923, sześć lat po wybudowa−
niu świątyni, został on przeniesiony do innej parafii
– w Sypniewie. Tam właśnie zmarł w roku 1946 i
został pochowany. Z okazji rocznicy jego śmierci
odprawiona została Msza św. w naszym kościele.

Kwiecień 2016
W dniu 23 kwietnia minęła 70 rocznica przyby−

cia do naszej parafii księży ze Zgromadzenia Mi−

sjonarzy Matki Bożej z La Salette. W ramach XXXIII
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
w oratorium Domu Parafialnego odbyło się sym−
pozjum saletyńskie poświęcone temu jubileuszo−
wi, roli i znaczeniu saletynów w głoszeniu orędzia
Maryi z La Salette, przekazanego przez dwoje pa−
stuszków. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św.
w kościele o godz. 9.00. Jej głównym celebran−
sem był ks. Silvano Marisa MS, generał salety−
nów. Podczas sympozjum słowo wstępne wygło−
sił prowincjał saletynów ks. Andrzej Zagórski MS.
Następnie swoje wystąpienie miał ksiądz gene−
rał. O początkach pracy saletynów w Trzciance opo−
wiadał pan Edwin Klessa, dyrektor Biblioteki Pa−
rafialnej, o saletynach zaś działających w Polsce
i na świecie wykład wygłosił ks. Henryk Przeździec−
ki MS, asystent generalny zgromadzenia. Na za−
kończenie o charyzmacie saletyńskim opowiedział
ks. dr Zbigniew Pałys MS, dyrektor Centrum Po−
jednania La Salette w Dębowcu. Było to pierwsze
wielkie wydarzenie związane z obchodami 100−
lecia wybudowania naszej świątyni.

100-lecie koœcio³a
– kulturalne przygotowania
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Czerwiec 2016
Obok festynu parafialnego zorganizowanego z

okazji święta patrona parafii św. Jana Chrzciciela
w dniu 25 czerwca w ramach Dni Trzcianki w na−
szym kościele o godz. 19.00 po raz kolejny odbył
się koncert będący częścią Nadnoteckiego Festi−
walu Muzycznego „Piękny Śpiew”. Nosił on tytuł
Trzcianka zasługuje na operę.

Lipiec 2016
W dniu 24 lipca przy okazji otwarcia wyremonto−

wanej ulicy Kościuszki odbyło się uroczysta inau−
guracja nowej siedziby Stowarzyszenia Hospicjum
Trzcianka. Podczas wyjątkowego spotkania ofero−
wano wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci, a chętni
mogli wejść do udostępnionego wszystkim zainte−
resowanym lokalu hospicyjnego. Miejsce to zmie−
niło całkowicie swój charakter i służy teraz dziełu
miłosierdzia, co w roku jubileuszu naszej parafii,
jest ważnym wydarzeniem wartym odnotowania.

Wrzesień 2016
W dniu 27 września o godz. 17.00 w oratorium

Domu Parafialnego pokazany został film dokumen−
talny pt. Żołnierz Niezłomny Kościoła o abp. Anto−
nim Baraniaku, który był współpracownikiem dwóch
wielkich prymasów Polski, kard. Augusta Hlonda i
kard. Stefana Wyszyńskiego. Sama autorka filmu

pani Jolanta Hajdasz przybliżyła historię jego po−
wstania, a po zakończeniu pokazu można było z
nią porozmawiać. Z pewnością ten obraz przybliżył
wszystkim, którzy go obejrzeli, postać wspaniałe−
go kapłana.

Październik 2016
W dniu 22 października odbył się występ arty−

stów z Piły w naszym kościele – Krzysztofa Szulej−
ko oraz Karola Urbanka. Wykonali oni koncert po−
etycko−muzyczny w oparciu o Tryptyk rzymski na−
szego papieża św. Jana Pawła II. Następnego dnia
– 23 października, nasza parafia zyskała w roku
jubileuszowym nowego opiekuna w postaci św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa,
założyciela zakonu sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi, które również, tak jak saletyni, krótko po
wojnie przybyły do Trzcianki. Uroczyste wniesienie
jego relikwii do kościoła odbyło się przy współ−
udziale matki generalnej zgromadzenia s. Janiny
Kierstan RM, przełożonej prowincjalnej s. Graży−
ny Orłowskiej RM pochodzącej z Trzcianki oraz
innych sióstr.

Listopad 2016
W dniu 27 listopada chór Pasjonata po Mszy św.

rozpoczynającej się o godz. 16.00 wystąpił z kon−
certem z okazji dnia swojej patronki św. Cecylii.
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Grudzień 2016
W dniu 2 grudnia miał miejsce w naszym koście−

le zorganizowany przy współudziale Biblioteki Publicz−
nej, Młodzieżowego Domu Kultury i Stowarzyszenia
Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej
koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina”. Występ
ten odbył się w ramach VI Ogólnopolskiego Konkur−
su Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera w
Trzciance. W dniu 16 grudnia odbył się też kolejny,
piąty już, Jarmark Bożonarodzeniowy, którego orga−
nizatorami były Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
Trzcianka wraz z Trzcianeckim Domem Kultury. Uli−
ca Kościuszki ponownie stała się miejscem spo−
tkania mieszkańców Trzcianki.

Styczeń 2017
Choć nie wiąże się to bezpośrednio z rocznicą

kościoła, III Trzcianecki Orszak Trzech Króli zdecy−
dowanie należy do znaczących wydarzeń kultural−
no−religijnych w naszej parafii. Tradycyjnie odbył się
w dniu 6 stycznia.

Maj 2017
W dniu 5 maja o godz. 20.00 miało miejsce

kolejne wydarzenie kulturalne, które choć bezpo−
średnio związane było z konkursem recytatorskim
zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Trzcianka, to świetnie wpisało się w ob−

chody 100−lecia naszego kościoła. Był to koncert
Stanisława Soyki. Kościół wypełnił się chętnymi do
wzięcia udziału w spotkaniu z wysokiej klasy ar−
tystą i reprezentowaną przez niego sztuką.

Czerwiec 2017
Już w dniu 16 czerwca, czyli dziewięć dni przed

głównymi uroczystościami zorganizowanymi z oka−
zji 100−lecia kościoła, w ramach XXXIV Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance w Muzeum
Ziemi Nadnoteckiej miało miejsce otwarcie wysta−
wy pt. Historia parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Na
wystawie zebrano wiele niezwykle cennych pamią−
tek z dziejów naszej parafii. Swoją osobną wysta−
wę fotograficzną pokazał ks. Zbigniew Welter MS,
dzięki czemu mogliśmy zobaczyć przejawy życia re−
ligijnego mieszkańców Trzcianki na przestrzeni lat.
W kolejnych dniach miały też miejsce: otwarcie w
Domu Parafialnym wystawy pokonkursowej prac
artystycznych o motywach religijnych oraz spotka−
nie twórców z panem burmistrzem Trzcianki Krzysz−
tofem Czarneckim. Sobota przed jubileuszem była
dniem zabaw i rodzinnego spędzania czasu pod−
czas festynów hospicyjnego i muzealnego, które
odbyły się tym razem jednocześnie w parku 1 Maja.
Wreszcie sam dzień rocznicowy również był bogaty
pod względem wydarzeń. Po głównych uroczysto−
ściach w kościele w Hali Sportowo−Widowiskowej
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o godz. 16.30 odbyło się przygotowane przez spo−
łeczność Zespołu Szkół Katolickich przedstawienie
pt. Panta rhei, o godzinie 20.00 zaś w kościele w
ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego
„Piękny Śpiew” miał miejsce koncert Misa Criola
– Msza kreolska Ariela Ramireza.

Ostatnim kulturalnym elementem obchodów
100−lecia kościoła była wystawa w Trzcianeckim
Domu Kultury pod nazwą Trzcianecki kościół
w oczach artystów. Różne formy artystyczne ukaza−
ły nam piękno naszej świątyni widziane przez na−
szych rodzimych twórców.

Przez cały ten czas trwały prace remontowe nasze−
go kościoła, aby w dniu jubileuszu nasza świątynia
zyskała nowy blask. Udało się przywrócić pierwotne

kolory ścian w pre−
zbiterium, odnowio−
ny został ołtarz głów−
ny i wnętrze kościo−
ła. Przy okazji reno−
wacji obrazu przed−
stawiającego patro−
na świątyni św. Ja−
na Chrzciciela kon−
serwatorzy dokona−
li sensacyjnego od−
krycia. Okazało się,
że autorem obrazu
jest holenderski fał−

szerz obrazów Han van Meegeren, którego podróbki
oryginalnych XVII−wiecznych dzieł mistrzów znalazły się
wśród tych, które trafiły do kolekcji obrazów zrabowa−
nych podczas II wojny światowej przez Hermanna
Göringa. Wreszcie odnowione zostały ściany zewnętrz−
ne i zamontowano kamienne elementy nowego ołta−
rza posoborowego w prezbiterium.

Duże wyrazy uznania należą się wszystkim wier−
nym, którzy przez swoje różnego rodzaju ofiary przy−
czynili się do remontu naszego największego za−
bytku w Trzciance, jak również panu burmistrzowi
Trzcianki oraz radnym miasta, którzy zagłosowali
za przyznaniem parafii środków pieniężnych na
dofinansowanie renowacji kościoła.

Piotr Starosta Fo
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Ksiądz proboszcz Wawrzyniec Skraba MS na
początku ubiegłego roku pytany o plany na rok 2017
powiedział: „Od Wielkiego Postu rozpocznie się
w naszej parafii całodzienna adoracja Jezusa ukry−
tego w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Mat−
ki Bożej Saletyńskiej. Upatruję w niej siłę do dzia−
łań w nowym roku”. Rzeczywiście, dużo siły i błogo−
sławieństwa Bożego potrzeba było, aby rozpocząć
i przeprowadzić wielkie dzieło jubileuszu 100−lecia
kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

100 lat temu – w 1917 r., dokonano poświęce−
nia naszego kościoła i odprawiono w nim pierwszą
Mszę św. Rok, w którym przypada 100 rocznica
naszej świątyni, rozpoczął się w dniu 27 listopada
2016 r., w pierwszą niedzielę Adwentu (zgodnie
z rokiem liturgicznym), a zakończy się w pierwszą
niedzielę Adwentu 2017 r. „To szczególny czas
łaski podarowany nam przez Pana” – powiedział
ks. proboszcz. „Będzie wiele okazji w ciągu tego
roku, by nasze życie stało się odnowione w Jezusie
Chrystusie”. Trzcianecki kościół dzisiaj to nie tylko
jeden z największych i najładniejszych budynków w
mieście, to miejsce spotkania Boga z człowiekiem.

Jubileusz koœcio³a – szczególny czas ³aski

Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi wie−
rzących, dlatego bardzo ważne było duchowe przy−
gotowanie parafian na nadchodzący jubileusz.

Wielkim darem Ducha Świętego dla całej wspól−
noty parafialnej były 3−dniowe (7−9 grudnia 2016)
rekolekcje adwentowe prowadzone przez świeckie−
go ewangelizatora Witolda Wilka, podczas których
Jezus leczył nasze zranienia i przemieniał serca.
Z 24 na 25 marca przeżywaliśmy noc czuwania
modlitewnego jako
wołanie o łaskę wiary
i powrotu do Boga na−
szych parafian. Od Nie−
dzieli Miłosierdzia Bo−
żego odbywały się tygo−
dniowe misje ewange−
lizacyjne (23−30 czerw−
ca 2017 r.) – prowa−
dzone przez ks. Rafała
Jarosiewicza wraz z
grupą Szkoły Nowej
Ewangelizacji z Ko−sza−
lina – również jako du−



10 Światło z La Salette

chowe przygotowanie do świętowania 100−lecia
kościoła. Tematem przewodnim tych dłuższych
rekolekcji o szczególnym charakterze były słowa
Jezusa „Idźcie i głoście” i codzienna modlitwa,
aby to On przemieniał wszystkie sprawy nasze−
go życia: „Panie Jezu, Ty jesteś miłością (…).
Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy (…).
Daj mi Ducha Świętego i pokaż wspólnotę,
w której mogę wzrastać”.

Pan Bóg widzi nasze codzienne zabieganie, tro−
skę o marności światowe, ale szanuje naszą wol−
ność, daje nam znaki i zaprasza do zmiany swo−
jego życia. Takim wielkim znakiem miłości Bożej
w roku naszego jubileuszu jest 100 rocznica ob−
jawień Matki Bożej w Fatimie, początek II Synodu
Diecezji Koszalińsko−Kołobrzeskiej, a także obec−
ność w naszym kościele relikwii świętych, którzy
są naszymi orędownikami: św. abpa Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego, św. o. Pio, bł. Jerzego
Popiełuszko oraz świętych apostołów Andrzeja
i Mateusza – w nowym ołtarzu eucharystycznym.
Rok jubileuszowy obfitował w różne działania dusz−

pasterskie prowadzone w parafii. Jezus zapraszał
nas do głoszenia Ewangelii na ulicach miasta,
modlitwy o jedność chrześcijan, codziennej ado−
racji w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej, na co−
miesięczne Wieczory Uwielbienia, a także na spo−
tkanie z o. Johnem Bashoborą na Stadionie Na−
rodowym w Warszawie.

Punktem kulminacyjnym obchodów 100−lecia
naszego kościoła była Msza św. odprawiona
o godz. 12.00 w dniu 25 czerwca br. podczas od−
pustu parafialnego ku czci św. Jana Chrzciciela –
patrona parafii. Ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba
MS, inaugurując uroczystości, powiedział, że kiedy
100 lat temu budowano ten kościół, to był inny
świat, inna historia naszej Ojczyzny, wszystko było
inne – tylko Bóg ten sam, a Jego lata się nie
skończą. W takim momencie uświadamiamy so−
bie, że wszystkie działania duszpasterskie, reko−
lekcje, misje, udzielane sakramenty, które w roku
jubileuszowym były okazją do odnowienia życia
w Jezusie Chrystusie, są obecne w naszym kościele
już od wieku, a przecież historia naszej „małej oj−
czyzny” sięga jeszcze bardziej odległych czasów,
zmieniają się tylko ludzie.

Na początku Eucharystii ks. proboszcz powitał
ks. bpa Edwarda Dajczaka, ordynariusza naszej
diecezji koszalińsko−kołobrzeskiej, prowincjała
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salet−
te w Polsce – ks. Andrzeja Zagórskiego MS, asy−
stenta generalnego Zgromadzenia przybyłego
z Rzymu, rodem z Trzcianki – ks. Henryka Prze−
ździeckiego MS, oraz przybyłych na uroczystość
współbraci misjonarzy, proboszczów tej świątyni,
kapłanów pochodzących z Trzcianki, księży z de−
kanatu, siostry zakonne rodem z Trzcianki, sio−
stry pracujące w parafii, kleryków, władze miasta
i gminy, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz
wszystkich zgromadzonych. Ks. Wawrzyniec Skra−
ba MS poprosił ks. biskupa o przewodniczenie
naszej wspólnocie parafialnej i poświęcenie ołta−
rza. Rozpoczynając uroczystości, ks. biskup przy−
toczył fragment artykułu „Gościa Niedzielnego”
o naszym jubileuszu autorstwa Karoliny Pawłow−
skiej, z poruszającym tytułem Z żywych cegieł,
zawierającego cytat z medytacji ks. Aloysiusa
Bucksa, budowniczego kościoła, pochodzący
z dokumentu złożonego pod kamieniem węgiel−
nym 100 lat temu. Ks. biskup Edward Dajczak
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powiedział, że wielka armia ludzi zbawionych, tych,
którzy budowali ten kościół, w tej świątyni karmili
się Bogiem – w świętych obcowaniu, świętują
dzisiaj z nami w niebie. Po zakończeniu liturgii
Słowa i poświęceniu nowego wyposażenia pre−
zbiterium biskup dokonał obrzędu poświęcenia
nowego posoborowego ołtarza eucharystycznego,
w którym złożono relikwie świętych męczenników
apostołów Andrzeja i Mateusza – zgodnie ze sta−
rożytnym zwyczajem kościoła wywodzącym się z
Apokalipsy św. Jana: „(…) ujrzałem pod ołtarzem
dusze zabitych dla słowa Bożego”. „Poświęcenie
ołtarza to symbol wiecznego trwania i ciągłej no−
wości” – powiedział ks. biskup Edward Dajczak.
„To nie jest tylko znak materialny, to jest znak
programu Kościoła, którego rolą jest  ewangeli−
zacja z nowym wyrazem, bo jest nowy człowiek”.
Na zakończenie liturgii ks. bp Edward Dajczak wrę−
czył dwie nagrody „Człowiek Wiary, Człowiek Czy−
nu” przyznawane od kilku lat przez kapitułę przy
okazji odbywających się Tygodni Kultury Chrześci−
jańskiej, organizowanych nieprzerwanie od 1984
r. przez Bibliotekę Parafialną w Trzciance. Laure−
atami nagrody za 2016 rok zostali: 90−letni Wik−

tor Malicki – od 1960 r. lektor, ministrant i czło−
nek wspólnot parafialnych w parafii św. Jana
Chrzciciela, a w latach 1999−2010 kościelny
w sąsiedniej parafii Matki Bożej Saletyńskiej, oraz
Bożena Wargin – dyrektor Katolickiej Szkoły Pod−
stawowej w Trzciance.

Dopełnieniem uroczystości były wzajemne gra−
tulacje i podziękowania składane kapłanom –
za obecność, za przewodniczenie wiernym w dro−
dze do Boga, a parafianom – za trwanie przy Chry−
stusie w 100−letniej już dzisiaj świątyni.

Prośmy Boga, aby ten rok jubileuszowy trwał
w nas, a przeżywane chwile przypominały, że
nasze życie to nie tylko troska o zewnętrzne pięk−
no kościoła, który otrzymaliśmy od poprzednich
pokoleń, ale to także ciągłe dążenie do naślado−
wania Jezusa, który uczy nas, że nie ma wspa−
nialszych postaw ludzkich, gdy ktoś oddaje życie
na służbę Bogu i braciom.

Zachęcam wszystkich do nabycia płyty DVD
z nagraniem jubileuszowej Mszy św. z dnia 25
czerwca 2017 r.

Jadwiga Witkowska Fo
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Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Poœwiêcenie koœcio³a
– 2 grudnia 1917 r.

W pierwszą niedzielę Adwentu – dnia 2 grudnia
1917 r., nastąpiło otwarcie nowego kościoła, bu−
dowanego z takim trudem w czasie, gdy liczne
narody ogarnięte zostały I wojną światową. Częste
przerwy we wznoszeniu świątyni spowodowane były
poborem robotników do armii, a także trudnościa−
mi aprowizacyjnymi spowodowanymi ówczesnymi
priorytetami ustalonymi dla gospodarki Niemiec na
potrzeby prowadzonych działań militarnych.

Jednak po trzech latach zmagań budowa ko−
ścioła została na tyle zaawansowana, że świątynię
można było udostępnić wiernym. Brakowało jesz−
cze części wyposażenia, ale ołtarze, stare ławki,
ambona i chór zostały już ustawione w jej wnętrzu.

W czasie budowy świątyni nabożeństwa były
odprawiane w tzw. kościele zastępczym – w po−
stawionej na ten cel sali, znajdującej się w miej−
scu dzisiaj istniejącego Domu Parafialnego. Jed−
nak bez względu na porę roku warunki odpra−
wiania Mszy św. były bardzo uciążliwe. Ks. Aloy−
sius Bucks opisuje to w obrazowy sposób.
W miesiącach letnich w sali panowała niezno−
śna i uciążliwa duchota, na skutek której ksiądz
i parafianie byli niemiłosiernie spoceni, zimą na−
tomiast bardzo mocno dawało się odczuć prze−
nikliwe zimno. Nagromadzona para osiadała na
suficie, tam zamarzała i w czasie, gdy wierni się
gromadzili, kapała z góry jak deszcz. Dodatko−
wo, mimo pozwolenia władz kościelnych udzie−
lonego proboszczowi na odprawianie w święta
i niedziele dwóch Mszy św., kościół zastępczy
nie był w stanie pomieścić wszystkich wiernych,
a wtedy ksiądz nie miał żadnego wikarego do
pomocy. Nie ma się więc czemu dziwić, że entu−
zjazm dwu i pół tysięcznej społeczności katolic−
kiej Trzcianki był olbrzymi, gdy w uroczysty spo−
sób dokonano otwarcia i poświęcenia niewykoń−
czonej jeszcze świątyni znajdującej się opodal.

Wszyscy, którzy brali udział w uroczystości ju−
bileuszu 100−lecia naszej świątyni w dniu 25
czerwca br. mogą sobie wyobrazić w jakże od−
miennych warunkach przebiegała uroczystość

poświęcenia kościoła w dniu 2 grudnia 1917 r.
Choć współcześnie rocznica obchodzona była
w pięknie odnowionej świątyni z udziałem bisku−
pa ordynariusza diecezji, ale mimo wszystko en−
tuzjazm sprzed 100 laty był niewątpliwie więk−
szy, chociażby z powodów opisanych powyżej. Za−
chowane zapiski budowniczego kościoła ks. Aloy−
siusa Bucksa pozwalają wczuć się w atmosferę
i doniosłość tamtego historycznego wydarzenia.

W pierwszą niedzielę Adwentu 1917 r. po raz
ostatni odprawiono rano Mszę św. w zastępczym
kościele. O godz. 10.00 Sanctissimum1 zostało
przeniesione do nowego kościoła w asyście po−
przedzających je stowarzyszeń parafialnych oraz
dziewczynek sypiących kwiaty. Uroczystą sumę
odprawił ks. proboszcz, dokonał on również na
podstawie specjalnego upoważnienia władzy ko−
ścielnej poświęcenia kościoła. Słowo Boże wygło−
sił ks. Stanisław Winke – proboszcz z Białej, który
asystował także proboszczowi podczas uroczysto−
ści poświęcenia kamienia węgielnego w dniu 27
czerwca 1915 r. Organista Sackon wykonał wraz
z chórem parafialnym bardzo piękną Mszę łacińską,
a jego córka pani Koltermann zaśpiewała Ave Maria
Gounoda. Autor kroniki parafialnej zaznaczył, że do−
piero po całkowitym zakończeniu budowy kościo−
ła, a właściwie uzupełnieniu wyposażenia, ks. bi−
skup dokona jego konsekracji. Życie jednak poka−
zało, iż wyposażenie uzupełniono w ciągu kilku lat,
a konsekracja kościoła nastąpiła dopiero w 1937
r. Dotychczas jednak nie natrafiono w archiwach
na żadne dokumenty, które opisywałyby ten donio−
sły moment dla lokalnego Kościoła.

Zachowały się natomiast zapisy mówiące o oso−
bach, które swoją wspaniałomyślnością przyczyni−
ły się do uzupełnienia nowo wybudowanej świątyni
w niezbędne wyposażenie. Rektor ks. Christoph
Westphal z Pelplina podarował 1400 marek na
drogę krzyżową przedstawioną w obrazach, zawie−
szonych w nawie głównej. Wdowa, pani Renikow−
ska podarowała 3000 marek z przeznaczeniem na
wyhaftowanie nowych chorągwi. Kolorowe witraże
w prezbiterium zostały ufundowane przez rentiera
Josefa Remera i proboszcza ks. Aloysiusa Buck−
sa. Wielu innych bezimiennych parafian przekaza−
ło ofiarę na zakup dywanów, świeczników ołtarzo−
wych, monstrancji itp. Oprócz tego proboszcz wpro−
wadził cotrzytygodniowe kolekty, które wraz dobro−
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wolnymi indywidualnymi wpłatami przyniosły kwo−
tę powyżej 8000 marek. Jednorazowa zbiórka pie−
niędzy na ten cel została także przeprowadzona
w dekanatach Czarnków, Wałcz, Pszczew, Wscho−
wa i Leszno. Przyniosła ona kwotę 1665 marek2.

Jubileusz 100−lecia kościoła, obok wielu róż−
nych działań, stał się okazją do wydania trzech
nowych widokówek naszej świątyni, okoliczno−
ściowych znaczków pocztowych oraz kopert. Na
załączonych reprodukcjach przedstawione są ar−
kusik filatelistyczny ze znaczkami z zarysem na−
szego kościoła oraz koperta ze znaczkiem pocz−
towym Envelo wygenerowanym elektronicznie.
Zainteresowanych nabyciem tych filatelistycz−
nych ciekawostek zapraszamy do Biblioteki Pa−
rafialnej.

Edwin Klessa

Po kilku kolejnych latach wnętrze kościoła
wyposażone zostało we wszelki niezbędny sprzęt.
Zdjęcie wnętrza naszej świątyni wykonane w la−
tach 30. XX w. ukazuje  ornamentykę prezbite−
rium, która po latach została w ubiegłym roku
przywrócona. Również podczas renowacji odtwo−
rzono pierwotne kolory ołtarza
głównego. Widać jednak na hi−
storycznych zdjęciach sprzed
ponad 80 laty istotne różnice,
gdy się porówna dawny wygląd
z aktualnym stanem wnętrza
świątynnego. Na stopniach pre−
zbiterium nie ma już dzisiaj ba−
lasek, przy których w pozycji klę−
czącej przyjmowano Komunię
św. Zostały one zlikwidowane
w ramach zmian przeprowadza−
nych po Soborze Watykańskim II. Brakuje też
w nawie głównej niegdyś wiszącej nad balaska−
mi lampki wiecznej, a także dwóch dębowych
żyrandoli, które zostały zastąpione metalowymi.
Archiwalne fotografie przedstawiają także tablicz−
ki – zwyczaj dzisiaj już rzadko spotykany – z na−
zwiskami parafian, które zamontowane na pul−
pitach ławek gwarantowały miejsce siedzące
w kościele dla jej „właściciela”.

wrzesień, październik 2017

  1 Sanctissimum (łac.) – Najświętszy Sakrament.
  2 Opis sporządzony na podstawie Kroniki parafii pw. św. Jana

Chrzciciela w Trzciance 1914−1918 spisanej przez ówczesnego
proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa, Trzcianka 2015.

Koœció³ w Trzciance (wnêtrze) – zdjêcie przedwojenne

Koperta ze znaczkiem

i okolicznoœciowym datownikiem

Arkusik filatelistyczny
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16 czerwca 2017 r. – wystawa historyczna i fotograficzna

z okazji 100-lecia koœcio³a w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance

100-lecie koœcio³a

Fo
t.

: 
ks

. 
Z
b
ig

n
ie

w
 W

e
lt
e
r 

M
S

Fo
t.

: 
ks

. 
Z
b
ig

n
ie

w
 W

e
lt
e
r 

M
S

17 i 18 czerwca 2017 r. – wystawa prac artystycznych

o motywach religijnych: otwarcie i wrêczenie wyró¿nieñ
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25 czerwca 2017 r. – koncert Missa Criolla Ariela Ramireza na 100-lecie

koœcio³a w ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piêkny Œpiew”

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fo
t.

: 
H

en
ry

k 
K

ró
l

20-24 czerwca 2017 r.

– monta¿ nowego

o³tarza posoborowego

i wyposa¿enia

prezbiterium

29 czerwca 2017 r.

– wystawa Trzcianecki

koœció³ w oczach

artystów w Trzcianeckim

Domu Kultury

24 czerwca 2017 r.

– festyn muzealny z okazji

100-lecia koœcio³a i festyn

Hospicjum Trzcianka

25 czerwca 2017 r. – widowisko Panta rhei w re¿. Krystyny Kadow

z udzia³em spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³ Katolickich w Trzciance

25 czerwca 2017 r. – uroczysta Suma z poœwiêceniem

nowego o³tarza posoborowego
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Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Elżbieta Panert−Mumot, Maciej Pawłowski,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

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

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza, Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu – 16 września

· Uroczystości odpustowe w Dębowcu − 14−17 września · Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela – 19 września · Wspomnienie św. s. Faustyny, patrona Katolickiej
Szkoły Podstawowej w Trzciance – 5 października

Pestka

rozświetlona ciałem
na krawędzi zamyślenia
dusza
zanurzona w czasie
tęskni za całym czasem
mimo
że sama jest pełnią
opuszkami palców
dotyka uczestnictwa
w porządku wieczności
jak niemowlę
nosi w sobie
nieustannie obecny
mlekiem pachnący
ślad Boga
nieporadna
wyraża pragnienie
by w Ojcu doskonałym
zobaczyć swoje odbicie
nic to że jest
jak pestka cierpkiej wiśni
dla Miłości
pojawiła się na świecie
więc raczkując
przekracza progi

Piêkna Pani

w przemijaniu obdarowani
dobrą
saletyńską datą
piszemy życie obmywane
Pojednaniem
w kaplicy
wargi wciąż kruszą
ciszę aniołów
kwitnącą w skrzydłach
białą mgłą
Mamo nie płacz
to tylko wiatr
rozpiął
złoty fartuch
jego rąbek
mocno trzymam
w dłoni

Anio³

na progu stulecia
Anioł Czasu zdziwiony
widzi że świat traci Wiarę
media głośniejsze niż krzyk
i tyle piekła w braku Nadziei
zaskoczony pyta
dlaczego od kwiatów
nie uczymy się spokoju
od smutku radości
od nieszczęścia wielkiego szczęścia
to przecież czas nasz
więc nie bój się kochać
miej siłę i moc
i bądź w swoim kochaniu
kochanie
daje więcej niż myślisz
przetrzyma kryzys
przed empatią uklęknie
małe pieniądze podzieli
by na wszystko starczyło
i w sytuacji bez wyjścia
znajdzie wyjście
bo gdy sensu już nie ma
to znajdziesz sens
gdzie Miłość się zaczyna

Wiersze El¿biety Panert-Mumot


