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       Trochê jak natrêtny dziad po raz kolejny przypominam 
najwa¿niejsze nauczanie Koœcio³a. Nie mo¿na go nie znaæ, 
wrêcz trzeba je znaæ na pamiêæ. Raz jeszcze podsuwam wszystkim 
do przeczytania jedn¹ z „Katechez domowych” z numeru 
specjalnego „Wierzeniczeñ”.

      Œwiêty Pawe³ powie:  jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³ 
pró¿na jest nasza wiara (por. I List do Koryntian 15,14). Wielu 
ludzi œwiêtuje Wielkanoc i nie wierzy w zmartwychwstanie 
Jezusa. Traktuje to jako mit. 

     W Ewangelii Mateusza (28,12 -13) czytamy, i¿ wœród ¯ydów 
roznios³a siê pog³oska, ¿e to uczniowie ukradli z grobu cia³o 
Jezusa i pochowali je w innym miejscu i potem rozpowiadali, ¿e 
On ¿yje. Zastanawiamy siê, dlaczego mieliby to zrobiæ i tak 
zmyœlaæ? Z³odziej, jeœli uda mu siê ukraœæ coœ z domu do którego 
siê w³ama³, ma jakiœ zysk. Na jakiego rodzaju „zysk” mogli liczyæ 
uczniowie? Trudno czymœ logicznym to wyt³umaczyæ. Odwrotnie, 
musieli siê liczyæ, ¿e jeœli zaczn¹ opowiadaæ, i¿ Jezus ¿yje, to 
œci¹gn¹ na siebie tak¹ sam¹ z³oœæ jaka spad³a na Niego. Realne 
by³o, ¿e takie opowieœci mog¹ przep³aciæ ¿yciem, bo kto raz 
siêgn¹³ po zabójstwo jako metodê walki z przeciwnikiem, ten 
mo¿e to zrobiæ tak¿e i drugi raz. Nie mogli siê te¿ spodziewaæ 
¿adnych zysków materialnych. Ludzkie uznanie te¿ wydaje siê 
w¹tpliwe.

      W momencie zatrzymania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym obecni 
byli jego uczniowie. 
W obronie swojego Nauczyciela nie zrobili nic. Opuœcili Go. 
Schowali siê. Ratowali swoj¹ skórê. Chocia¿ Jezusa kochali 
i szanowali, wiedzieli, ¿e nie s¹ w stanie Mu pomóc. Myœleli, 
co zupe³nie logiczne, tylko o sobie. Nie chcieli umieraæ. Warto 
zwróciæ uwagê, ¿e w ci¹gu nastêpnych godzin nocy i potem 
poranka, tak¿e nie uczynili nic. A przecie¿ mo¿na sobie 
wyobraziæ, ¿e rozbiegli siê i poszukali jakiœ zwolenników Jezusa, 
którzy ¿yli w Jerozolimie, ¿e wsparci ich sil¹ przyjd¹ w wiêkszej 
grupie i przed Wysok¹ Radê ¯ydowsk¹ i Pi³atem zaœwiadcz¹ w 
obronie Jezusa. Nic takiego nie mia³o miejsca. W tamtym czasie 
w sercach uczniów na pewno rz¹dzi³ strach. Strach o w³asne ¿ycie.

     Zaskakuj¹ce s¹ opisy biblijne po zmartwychwstaniu. Ucznio-
wie najpierw nie wierz¹. Nie wierz¹ kobietom, które przysz³y 
z nowin¹, ¿e zasta³y pusty grób i widzia³y Go ¿ywego. Boj¹ siê, ¿e 
to ¯ydzi z zemsty po œmierci sprofanowali jeszcze cia³o Jezusa. 
Opowieœci kobiet traktuj¹ jako ich niedorzeczne gadanie. Nie 
uwierz¹ nawet kiedy sami zobacz¹ Jezusa: zjawa, duch – taka 
bêdzie ich pierwsza reakcja. Jezus karze im dotykaæ swojego cia³a, 
karze sobie daæ coœ do jedzenia aby przekonaæ ich, i¿ nie jest to 
¿adna zjawa i nie jest to zbiorowa halucynacja. Do realnoœci 
zmartwychwstania uczniowie przekonuj¹ siê stopniowo. Kiedy 
jednak przekonaj¹ siê w pe³ni, wtedy zmieni siê wszystko.

      Porzuc¹ wczeœniejszy strach. Przestan¹ myœleæ o tym co mo¿e siê 
z nimi staæ, ¿e coœ im grozi. Doœwiadczywszy zbawienia w Chrystusie, 
zobaczywszy, ¿e jest On prawdziwym Zbawicielem bêd¹ wiedzieli, ¿e 
w Nim nie ma ju¿ lêku. Bêd¹ te¿ wiedzieæ,¿e tego co sami prze¿yli nie 
mog¹ zatrzymywaæ dla siebie. Tym trzeba siê dzieliæ, o tym trzeba 
g³oœno wszêdzie mówiæ i to niezale¿nie od tego, czy siê to bêdzie 
podoba³o komuœ, czy te¿ nie. Pokonaj¹ wszelkie przeciwnoœci: ludzk¹ 
nienawiœæ i przeœladowania, wichury, burze na l¹dzie i morzu, 
niewygody podró¿y i wszelki niedostatek. 

     W ka¿dym miejscu bêd¹ mówiæ o tym samym: Jezus zmartwych-
wsta³ i jest prawdziwym Zbawicielem. Nawracajcie siê w imiê Jego. 
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Porzuæcie starego cz³owieka wraz w jego zepsuciem i przyobleczcie 
nowego w Jezusie Chrystusie (Por. List do Efezjan 4,22). 
Powiedz¹: nikt nie jest wy³¹czony z Jego mi³oœci. Dotyczy to tak¿e 
tych, którzy skazali na œmieræ Jezusa: ta sama obietnica jest dla was 
i dla waszych dzieci  (por. Dzieje Apostolskie 2,39).  Za t¹ w³aœnie 
prawdê oddadz¹ mêczeñsko ¿ycie. Dos³ownie dadz¹ siê przybiæ do 
krzy¿a, po³amaæ ko³em, obedrzeæ ze skóry i przepi³owaæ na pó³. 

     Trudno wyobraziæ sobie, ¿e to wszystko pozwolili ze sob¹ zrobiæ 
dla podtrzymania mitu. Doskonale wiedzieli jakiego rodzaju prawda 
stoi za nimi, ¿e nawet tak tragiczna œmieræ nie ma znaczenia. 

     W ka¿d¹ Wielkanoc, tak¿e i w tym roku, Koœció³ przypomina tamte 
zdarzenia i wzywa ludzi tak samo do nawrócenia. Jeœli Jezus 
zmartwychwsta³, Królestwo Bo¿e rzeczywiœcie przybli¿y³o siê do nas. 
Maj¹c za sob¹ 20, 30, 50, 70 lat powinniœmy to wreszcie us³yszeæ 
i w sercu swoim odpowiedzieæ: 

       Jezu zmartwychwsta³y, mój Zbawicielu, wejdŸ do mojego ¿ycia. Tak 
jak zmieni³eœ swoich
       uczniów, zmieñ tak¿e i mnie. Im da³eœ moc, pokaza³eœ sens tego co 
robi¹. Tego samego
       pragnê dla siebie. Zabierz mój lêk i obawy, wlej w moje serce 
nadzieje na dobre ¿ycie.
       Dziêkujê Ci Jezu, ¿e moja obojêtnoœæ, mój grzech, moja pycha 
i g³upota nie od³¹czy³a mnie
       od Twej mi³oœci, ¿e ci¹gle jesteœ moim Zbawicielem. Amen. 

Œwiadectwo uczniów:

       „Nie ma w ¿adnym innym imieniu zbawienia, gdy¿ nie dano 
ludziom pod niebem ¿adnego
innego imienia, przez które moglibyœmy byæ zbawieni....nie mo¿emy nie 
mówiæ, coœmy widzieli i s³yszeli  (Dzieje Apostolskie 4,12 i 20).

       Na radoœæ spotkania ze Zmartwychwsta³ym, na radoœæ œwi¹t 
wszystkich b³ogos³awiê

                                                                         x Przemys³aw Kompf      

       W wymiarze ludzkim trudnym prze¿yciem nie tylko dla 
najbli¿szych by³a œmieræ w krótkim odstêpie czasu  w naszej 
wspólnocie parafialnej dwóch m³odych osób: 9 letniego Józia 
z Dêbogóry i 27 letniego Damiana z Wierzenicy. 

      Wszyscy ¿yjemy w przeœwiadczeniu,¿e kiedyœ umrzemy. Trudno 
jednak zaakceptowaæ, ¿e zgon mo¿e przyjœæ w tak m³odym wieku, 
kiedy tak bardzo ma siê na ¿ycie. Przedwczesny zgon dla ¿yj¹cych 
jest zawsze przypomnieniem, ¿e tak naprawdê cz³owiek, choæ mu siê 
tak zdaje, nie jest panem swego ¿ycia. Cz³owiek, o czym czêsto 
zapomina, ¿ycie dosta³ od Boga i do niego ono prowadzi. Z naszym 
nawróceniem, zbli¿eniem siê do Boga, nie mamy czekaæ, 
odk³adaæ na póŸniej bo teraz mamy jeszcze tyle wa¿niejszych 
spraw do zrobienia.  W rzeczywistoœci nikt nie wie ile godzin 
zosta³o jeszcze dla niego. Koœció³ daje zachêtê powtarzaj¹c s³owo 
Jezusa: „czuwajcie”. Ono nam przypomina, ¿e trzeba godnie ¿yæ 
(nie tylko w wymiarze materialnym).

       Jeœli potrafimy siebie zobaczyæ w perspektywie wiecznoœci,  to 
uœwiadomimy sobie, ¿e wiek ¿ycia  cz³owieka tak naprawdê liczy siê 
tylko tu i teraz. Kiedy przeminie postaæ tego œwiata i stanie siê on 
czasem przesz³ym dokonanym,  kto jak d³ugo ¿y³ nie bêdzie mia³o 
znaczenia.. W takiej perspektywie my dzisiaj patrzymy na to 
wszystko co by³o np. w ca³ym XIX wieku. ¯ycie ludzi tamtego 
czasu: barwne, emocjonalne, huczne, czasem tragiczne, przeminê³o 
ca³kowicie. 

       Przed  Bogiem zostaje œwiêtoœæ. Przed Bogiem liczy siê 
œwiêtoœæ. To zaskakuj¹ce dla doros³ych, ¿e znaków œwiêtoœci 
mo¿emy uczyæ siê nie tylko od swoich rówieœników, czy starszych, 

Dwie drogi, dwa dotknięcia. Jedna pewność zbawienia.
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którzy wydaj¹ owoce uœwiêcenia  ale od m³odych. To jednak jest te¿ 
znakiem nadziei.

      Kiedy widzia³em  Józia,  9 letniego ch³opca, jak œwiadomie 
formu³owa³ zdania modlitwy wiernych w czasie Mszy œw., jak 
odmawia³ koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia, ró¿aniec, czy inne 
modlitwy, czu³o siê jego nieprawdopodobn¹ dojrza³oœæ duchow¹. 
Józio by³ nauczony wczeœniej zanim zachorowa³, ¿e trzeba siê modliæ 
ale wtedy modli³ siê tak jak dziecko. Teraz by³a ona dotkniêciem 
g³êbi. Z jego œmierci¹ przysz³y mi od razu na pamiêæ s³owa  Ksiêgi 
M¹droœci. Prosi³em by wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowej 
i wszyscy inni przeczytali i rozwa¿yli w sercu co one znacz¹.  
Prosi³em by je umieœciæ wraz ze zdjêciem Józia na stronie 
internetowej parafii. Teraz powtarzam  raz jeszcze te s³owa. Raz 
jeszcze podsuwam do pomyœlenia.

„A sprawiedliwy, choæby umar³ przedwczeœnie znajdzie odpoczynek.
Staroœæ jest czcigodna nie przez d³ugowiecznoœæ i liczb¹ lat siê jej 
nie mierzy.
Sêdziwoœci¹ u ludzi jest m¹droœæ, a miar¹ staroœci – ¿ycie 
nieskalane.  

Poniewa¿ spodoba³ siê Bogu, znalaz³ Jego mi³oœæ i ¿yj¹c wœród 
grzeszników zosta³ przeniesiony.
Zabrany zosta³, by z³oœæ nie odmieni³a jego myœli albo u³uda nie 
uwiod³a duszy;
bo urok marnoœci przes³ania dobro, a burza namiêtnoœci m¹ci 
prawy umys³.
Wczeœnie osi¹gn¹wszy doskona³oœæ, prze¿y³ czasów wiele.
Dusza jego podoba³a siê Bogu dlatego pospiesznie wyszed³ spoœród 
nieprawoœci.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wziêli do serca,
¿e ³aska i mi³osierdzie nad Jego wybranymi i nad œwiêtymi Jego 
opatrznoœæ” (4,7 – 15).

     Inna by³a droga Damiana. Kiedy rano 9 lutego, w dniu swoich 
27  urodzin, wychodzi³ do pracy, nie myœla³, ¿e bêdzie to jego  dzieñ 
urodzin dla nieba.
Z opowiadañ œwiadków 
wiemy, ¿e pospieszy³ na 
pomoc koledze, który 
uleg³ zatruciu. Dla 
ratowania ¿ycia bez 
chwili wahania wskoczy³ 
do zbiornika próbuj¹c 
wyci¹gn¹æ poszko-
dowanego. Niestety, próba 
siê nie powiod³a. Oboje 
stracili ¿ycie. 
Zastanawia³em siê co 
powiedzieæ. Na myœl 
przysz³y mi s³owa powie-
dziane przez Jezusa do 
uczniów w czasie osta-
tniej wieczerzy. By³y to 
Jego s³owa po¿egnania:
„Nie ma wiêkszej mi³oœci 
od tej gdy ktoœ ¿ycie 
swoje oddaje za swoich 
przyjació³” (Jana 15,13). 
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8 Wierzeniczenia

W trakcie d³ugiej choroby Józia modliliœmy siê za niego te¿ w Wierzenicy 
na ró¿añcu w pierwsze soboty miesi¹ca. Jedn¹ z pierwszych 
wypowiadanych intencji by³o westchnienie do Boga za Józiem i jego 
rodzin¹. Zwróci³am uwagê, ¿e wypowiada³a j¹ zawsze Basia - mama 
Damiana. Nie wiem czy zna³a rodzinê, ale pewno wzruszona cierpieniem 
ma³ego dziecka pamiêta³a zawsze o tym, nie wiedz¹c, ¿e wkrótce sama 
bêdzie matk¹ bolesn¹ po œmierci swojego syna. 

G.D.

94 [99] 2013

By³em zaskoczony ale te¿ i utwierdzony, ¿e s¹ to s³owa w³aœciwe, 
kiedy zobaczy³em je na obrazku przygotowanym przez kogoœ na 
okolicznoœæ tego pogrzebu. Z tymi s³owami z³¹czy³em jeszcze inne, 
tym razem przypomnienie aposto³a Piotra: 
               „Mi³oœæ zakrywa wiele grzechów” (I List Piotra 4,8).

W liturgii pogrzebowej mówi³em: „...czyny mi³oœci g³adz¹ wszelkie 
grzechy. To wszystko, co kiedyœ mog³o Damiana w jego ¿yciu 
oddalaæ od Pana Boga ... przez ten jeden czyn... przestaje siê liczyæ... 
M³odoœæ czasami chmurna, durna, g³upia. Mo¿e zaniedbywa³ to czy 
tamto ale to jedno wyznanie mi³oœci pokazuje wszystko inaczej w 
obliczu tego co ma kszta³t œwiêtoœci”.
         Dwie drogi, dwa dotkniêcia. Jedna pewnoœæ zbawienia.   

                                                                    x Przemys³aw Kompf  

           
      Te s³owa zapamiêta³em. Benedykt XVI wyg³osi³ je na zakoñczenie 
roku kap³añskiego w 2010 roku, og³oszonego w 150 rocznicê œmierci 
s³ynnego proboszcza z Ars œw. Jana Marii Vianey. Dziêkuj¹c Bogu za 
dar pos³ugi papie¿a Benedykta dla ca³ego Koœcio³a, przypominam sobie 
ponownie jego s³owa: 

   „Ja znam moje owce a 
moje owce mnie znaj¹” 
(J 10,14)... Bóg mnie zna, 
troszczy siê o mnie. Ta 
myœl powinna nas uczyniæ 
naprawdê radosnymi. 
Pozwólmy aby przenikn¹³ 
On g³êboko w nasze serce. 
Wówczas zrozumiemy 
równie¿ co znaczy: Bóg 
pragnie, abyœmy my, jako 
kap³ani, w ma³ym 
konkretnym punkcie 
historii, dzielili z Nim 
Jego troski o ludzi. Jako 
kap³ani pragniemy byæ 
osobami, które 
zjednoczone z Jego 
zatroskaniem o ludzi, 

zatroszczymy siê o nich, sprawimy, aby mogli oni doœwiadczaæ w 
konkretny sposób tê Bo¿¹ troskê. I – odnoœnie œrodowiska, które 
zosta³o mu powierzone – kap³an winien móc zawo³aæ wraz z Panem: 
„Ja znam moje owce a moje mnie znaj¹”. „Znaæ”, w znaczeniu, w 
jakim wystêpuje w Piœmie œw., nigdy nie jest jak¹œ jedynie wiedz¹ 
zewnêtrzn¹, w sposób, w jaki siê zna na przyk³ad czyjœ numer 
telefoniczny. „Znaæ” oznacza byæ wewnêtrznie blisko drugiego. 
Kochaæ go. My powinniœmy siê staraæ aby „znaæ” ludzi po Bo¿emu i w 
Bo¿ej perspektywie; powinniœmy staraæ siê pod¹¿aæ wraz z nimi drog¹ 
przyjaŸni z Bogiem”.
                                                                                 x Przemys³aw Kompf

   Na cudowny Kapłański Wielki Czwartek 
napomnienie o Dobrym Pasterzu Benedykta XVI
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Œwiêto Mi³osierdzia obchodzone jest w pierwsz¹ niedzielê po 
Wielkanocy, zwan¹ obecnie Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. Jan Pawe³ II 
w 2000 roku og³osi³ to œwiêto dla ca³ego Koœcio³a. 
Inspiracj¹ dla ustanowienia  tego œwiêta  by³o pragnienie  Jezusa, które 
przekaza³a Siostra Faustyna. Zapisane jest w Dzienniczku.

„ Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy by³a œwiêtem Mi³osierdzia.”

„Œwiêto to wysz³o z wnêtrznoœci mi³osierdzia 
Mojego i jest zatwierdzone w g³êbokoœciach 
zmi³owañ moich. Wszelka dusza wierz¹ca 
i ufaj¹ca mi³osierdziu Mojemu, dost¹pi go”

„Pragnê, aby œwiêto mi³osierdzia, by³o ucieczk¹ 
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte s¹ 
wnêtrznoœci mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e 
morze ³ask na dusze, które siê zbli¿¹ do Ÿród³a  
mi³osierdzia  Mojego.  Która dusza  przyst¹pi  do  

spowiedzi i Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i kar. 
W dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski; 
niech siê nie lêka zbli¿yæ do mnie ¿adna dusza, chocia¿by grzechy jej 
by³y jako szkar³at.”

„Dusze gin¹ mimo Mojej gorzkiej mêki. Dajê im ostatni¹ deskê ratunku, 
to jest œwiêto mi³osierdzia Mojego. Je¿eli nie uwielbi¹ mi³osierdzia 
Mojego, zgin¹ na wieki.”

„Pragnê udzieliæ odpustu zupe³nego duszom, które przyst¹pi¹ do 
spowiedzi i Komunii œw. w œwiêto mi³osierdzia Mojego”

PrzyjdŸmy uwielbiæ Bo¿e mi³osierdzie, które potrzebne jest ka¿demu 
z nas.

G.D.

           W tym roku w poszukiwaniu œladów pamiêci o Auguœcie 
Cieszkowskim  dotar³em do Petersburga. Mieszka³o tu spore skupisko 
Polaków. Miasto to by³o stolic¹ Pañstwa Rosyjskiego, którego czêœci¹ 
by³o tzw. Kraj Nadwiœlañski  (Królestwo Polskie). Czasopisma w 
jêzyku polskim wydawano w trudnych warunkach balansowania na 
granicy koniecznej lojalnoœci i chêci zrobienia czegoœ dla polskoœci. 
Ukazuj¹cy siê w Petersburgu  dwutygodnik „Kraj, Pismo polityczne, 
spo³eczne, ekonomiczne i literackie” by³ jednym z nich. Na rynku 
prasowym istnia³ on od drugiej po³owy lat osiemdziesi¹tych. Zajrza³em 
do tego czasopisma by zobaczyæ, czy postaæ Augusta Cieszkowskiego 
znana by³a w petersburskim Polakom.

        W numerze 9 z roku 
1894  ukaza³ siê na stronie 
17 niedu¿y nekrolog 
informuj¹cy o tym, ¿e w 
chwili oddawania tego 
wydania gazety do druku 
nadesz³a wiadomoœæ, ¿e w 
Poznaniu zmar³ August 
Cieszkowski. Napisano: 
„...jedna z polskich chwa³ 
zgas³a na zawsze”. W 
wydaniu nastêpnym (10) na 
stronie 13 w czêœci  
„Dzia³y bie¿¹ce” jest  
obszerna informacja  na 
pó³tory kolumny 
zatytu³owana „Pamiêci 
Cieszkowskiego”. Czytelnikom przedsta-wiono  najwa¿niejsze fakty 
jego z ¿ycia, ³adnie ukazano sylwetkê. W opisie tym  dwukrotnie 

Pamięci Cieszkowskiego w 119 rocznicę śmierciŚwięto Miłosierdzia Bożego 7 kwietnia o godz. 15.00 
koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w Wierzenicy
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wymieniano Wierzenicê. 
Raz pisz¹c, ¿e Ciesz-
kowski  naby³ posiad³oœæ 
i mieszka³ w Wierzenicy 
i drugi raz, ¿e zosta³ w 
niej pochowany. Z tego 
artyku³u zamieszczam 
koñcow¹ podsumo-
wuj¹c¹ konkluzjê 
(pisownia oryginalna).
   „By³ to cz³owiek 
wylany na pos³ugi 
obywatelskie i publiczne, 
zawsze ruchawy, zawsze 
czynny, kiedy sz³o 
o sprawê publiczn¹, 
o dobro pospolite, o do-
brobyt klas ni¿szych, o 
postêp narodu ekono-
miczny. Ci, co ucze-
stniczyli w zesz³oro-
cznym zjeŸdzie prawni-
ków i ekonomistów w 

Poznaniu, pamiêtaj¹ z jak¹ ochot¹ i przyto-
mnoœci¹ umys³u a zrêcznoœci¹ przewodniczy³ 
obradom w roli prezesa zjazdu ten cz³owiek 
drobnej postaci, bardzo w¹t³y, bardzo choro-
wity, z czerwonemi oko³o oczu, oddawna 
cierpi¹cych, obr¹bkami. Prostota i s³odycz jego 
obejœcia by³y ujmuj¹ce i nieporównane. Zgon 
Augusta Cieszkowskiego odczuty bêdzie, jako 
wielka i niedaj¹ca siê powetowaæ strata, bo 
uby³ nietylko œwiadek dni dawno przesz³ych i 
wielkich chwil dziejowych, z któremi imiê jego 
by³o powi¹zane i nietylko cz³owiek moralnie jak 
kryszta³ czysty i bez skazy, ale nie sta³o jeszcze 
wielkiej si³y moralnej, która a¿ do ostatnich 
chwil ¿ywota roztacza³a naokó³ jak 
najdobroczynniejsze skutki.”                                                                                     
                                              Przemys³aw Kompf

Archiwalne zapisy gazetowe pomog³y odtworzyæ wêdrówkê 
zw³ok Augusta Cieszkowskiego. „Gazeta Lwowska” nr 63 z niedzieli 18 
marca 1894 r. w korespondencji z Poznania informowa³a: Zw³oki œ. p. 
Cieszkowskiego przeniesione bêd¹ z koœcio³a [w Poznaniu] do 
tymczasowego grobowca, zanim wybudowany zostanie grobowiec w 
maj¹tku familijnym Wierzenicy. Uœciœlenie znajdziemy czytaj¹c „Kuryer  
Poznañski” z 17 marca 1894 r., jest tam zapis; Zw³oki œ. p. hrabiego 
Cieszkowskiego z³o¿one zostan¹ tymczasem w grobowcu rodziny 
Dembiñskich [w Wierzenicy]. To oznacza, ¿e miejsce ich obecnego 
spoczynku jest trzecim z kolei. Pierwszym by³ wspomniany grobowiec 
Dembiñskich znajduj¹cy siê po pó³nocnej stronie koœcio³a, drugim 
rodzinny grobowiec, który prawdopodobnie znajdowa³ siê pomiêdzy 
krypt¹ a wie¿¹, wreszcie trzecim dzisiejsza krypta. Ta wêdrówka mo¿e 
t³umaczyæ dlaczego spoœród znajduj¹cych siê w niej piêciu trumien 
Cieszkowskich trumna Augusta, choæ nie najstarsza jest najmocniej 
nadgryziona zêbem czasu. Na marginesie przywo³ana ju¿ „Gazeta 
Lwowska” pisa³a o wspania³ej trumnie dêbowej. Takie okreœlenie trumny 
by³o byæ mo¿e tak¿e poœredni¹ form¹ wyra¿enia szacunku dla zmar³ego, 
albo s³owami na wyrost wynikaj¹cymi z ró¿nic w obyczajach zwi¹zanych 
z pochówkiem w ró¿nych czêœciach ziem polskich. Skoro Marceli Motty 
w czasie uroczystoœci ¿a³obnych w gmachu Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk mówi³: Nie ¿yczy³ sobie wieñców dla ozdoby trumny œ. p. 
August Cieszkowski (by³ œwiadom tego, ¿e umiera) to tym bardziej, 
zwa¿ywszy jego skromnoœæ, nie ¿yczy³ sobie okaza³ej trumny. 
Spostrze¿enia naszego konserwatora  Marka Krygiera sk³aniaj¹ go do 
wysnucia hipotezy ¿e trumny Augusta i obu jego synów mog¹ pochodziæ z 
tego samego okresu, a mo¿e i od tego samego wytwórcy. Oznacza³o by to, 
¿e szcz¹tki Augusta i starszego syna Krzysztofa przed przeniesieniem z 
grobowca do krypty zosta³y umieszczone w nowych trumnach. Z drugiej 
strony dziêki zdecydowanie mniejsza wymiarom trumna Augusta mog³a 
byæ wstawiona, a dok³adniej dostawiona na jakiœ czas do niewielkiego 
przecie¿ grobowca Dembiñskich. W nim, wbrew sugeruj¹cemu to 
napisowi na p³ycie, swojego miejsca obok matki nie znalaz³a zmar³a w 
1910 r. Klara Dembiñska.

O miejscu spoczynku i upamiętnieniu 
Augusta Cieszkowskiego w wierzenickim kościele
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119 rocznica œmierci Augusta Cieszkowskiego przypadaj¹ca 12 
marca 2013 r. jest te¿ dobrym pretekstem do zajêcia siê pewnym aspektem 
zwi¹zanym z jego pomnikiem nagrobnym w wierzenickim koœciele. Droga 
do jego powstania w kszta³cie w jakim go znamy wiedzie przez Florencjê, 
gdzie mieszka³ Teofil Lenartowicz od maja 1860 r. do œmierci w 1893 r. i 
gdzie oko³o 1864 r. z poety zacz¹³ stawaæ siê rzeŸbiarzem. Wnioskuj¹c z 

korespondencji miêdzy 
n im a  Józefem I .  
Kraszewskim w 1870 r. 
August Cieszkowski 
zleci³ mu wykonanie 
pomnika nagrobnego 
swojej matki Zofii z 
Kickich pochowanej w 
bazylice Santa Croce 
we Florencji. G³ównym 
jego elementem mia³y 
byæ drzwi œmierci i 
zmar twychwstan ia .  
Gdyby po uzyskaniu 
akceptac j i  komis j i  
artystycznej koœcio³a 
Santa Croce drzwi 
zosta³y zamontowane to 
nie by³oby ¿adnych 
dalszych rozwa¿añ. 
Dzie³o by³o jednak tak 
dobre, ¿e razem z inn¹ 
j e g o  p r a c ¹  W ³ o s i  
postanowili pokazaæ je 
œwiatu. W ten sposób  
D r z w i  z  p o m n i k a  
Cieszkowskiej i G³owa 
œw. Jana na misie 

zosta³y w marcu 1873 r. wys³ane przez W³osk¹ Akademiê Sztuk Piêknych 
na Wystawê Œwiatow¹ do Wiednia. Tam T. Lenartowicz zosta³ nagrodzony 
medalem zas³ugi.  Gdyby Drzwi po wystawie wróci³y do Florencji to znów 
nie by³oby podstaw do dalszego pisania. Tak siê jednak nie sta³o, nim prace 
T. Lenartowicza zosta³y nagrodzone prze¿y³ on niema³y stres kiedy 
okaza³o siê, ¿e zaginê³y. Wobec tego wykona³ drugie odlewy obu prac. 

Zapisy w literaturze s¹ (przynajmniej z pocz¹tku) zgodne, co do tego, ¿e 
zagubione na wystawie prace odnalaz³y siê i to pierwsze odlewy zosta³y 
nagrodzone. Nie ma ¿adnych informacji na temat tego czy drugie odlewy 
w ogóle zosta³y wys³ane do Wiednia, prawdopodobnie jednak nie. Rodzi 
siê pytanie, który z nich pozosta³ w Santa Croce, a który w 1929 r. zosta³ 
zamontowany w Wierzenicy? Istniej¹ dwa przeciwstawne stanowiska w 
publikacjach odnosz¹cych siê do tej kwestii. Anna Król, autorka katalogu 
„Teofil Lenartowicz  rzeŸbiarz” przygotowanego na krakowsk¹ wystawê 
w stulecie jego œmierci lokuje pierwszy odlew we Florencji. Przeciwny 
pogl¹d wczeœniej wyrazi³a Ligia Wilkowa w artykule „Wielkopolskie 
rzeŸby Teofila Lenartowicza”. Sytuacja by³a patowa i s³uchaj¹cy o 
Drzwiach w koœciele w Wierzenicy mogli us³yszeæ, ¿e kwestiê pierwsze - 
drugie mo¿na by równie dobrze rozstrzygn¹æ na zasadzie rzutu monet¹. Na 
pocz¹tku 2012 r. podjêliœmy próbê wyjaœnienia brzmienia napisu na 
stopniu pomnika florenckiego (znaliœmy wersje z ró¿nicami literowymi), a 
póŸniej rozstrzygniêcia tego dylematu. Zwróciliœmy siê do archiwum 
historycznego bazyliki Santa Croce z proœb¹ o zdjêcia i informacje. Dr 
Claudia Timossi odpowiedzia³a na nasze zapytanie podaj¹c treœæ napisu i 

informuj¹c, ¿e Zofia z Kickich Cieszkowska zosta³a pochowana 21 
sierpnia 1818 r. oraz, ¿e w archiwum historycznym jest ma³o wiadomoœci 
na jej temat. Przysy³a³a te¿ zdjêcie (doœæ ogólne), oraz informacjê, ¿e 
wczeœniejsza wersja Drzwi, która jest inna w kilku detalach, zosta³a 
umieszczona w centralnej czêœci pomnika grobowego Augusta w 
Wierzenicy. Po kolejnej wymianie korespondencji okaza³o siê, ¿e w 
ubieg³ym roku nie dotar³ do nas jej mail ze skanami stron z ksi¹¿ki na któr¹ 
natrafi³a w miêdzyczasie  „Polacy we Florencji” („Polacchi a Firenze”, 
„Poles in Florence”). Jej autor to Luca Bernardini, badacz historii kultury 
polskiej, wyk³adaj¹cy Literaturê i Kulturê Polsk¹ na Pañstwowym 
Uniwersytecie w Mediolanie. Ilustruj¹ j¹ fotografie Massimo Agusa, który 
wyk³ada Historiê i Technikê Fotografii na Uniwersytecie w Sienie, z 
siedzib¹ w Arezzo. Zosta³a wydana w 2005 r. z tekstem po w³osku i polsku. 
Czytamy tam  Pierwsza wersja odlewu ró¿ni¹ca siê niewielkimi 
szczegó³ami od definitywnej [florenckiej]  umieszczona zosta³a w 
centralnej czêœci grobowca Augusta Cieszkowskiego zmar³ego w 1894 



14 Wierzeniczenia 154 [99] 2013

119 rocznica œmierci Augusta Cieszkowskiego przypadaj¹ca 12 
marca 2013 r. jest te¿ dobrym pretekstem do zajêcia siê pewnym aspektem 
zwi¹zanym z jego pomnikiem nagrobnym w wierzenickim koœciele. Droga 
do jego powstania w kszta³cie w jakim go znamy wiedzie przez Florencjê, 
gdzie mieszka³ Teofil Lenartowicz od maja 1860 r. do œmierci w 1893 r. i 
gdzie oko³o 1864 r. z poety zacz¹³ stawaæ siê rzeŸbiarzem. Wnioskuj¹c z 

korespondencji miêdzy 
n im a  Józefem I .  
Kraszewskim w 1870 r. 
August Cieszkowski 
zleci³ mu wykonanie 
pomnika nagrobnego 
swojej matki Zofii z 
Kickich pochowanej w 
bazylice Santa Croce 
we Florencji. G³ównym 
jego elementem mia³y 
byæ drzwi œmierci i 
zmar twychwstan ia .  
Gdyby po uzyskaniu 
akceptac j i  komis j i  
artystycznej koœcio³a 
Santa Croce drzwi 
zosta³y zamontowane to 
nie by³oby ¿adnych 
dalszych rozwa¿añ. 
Dzie³o by³o jednak tak 
dobre, ¿e razem z inn¹ 
j e g o  p r a c ¹  W ³ o s i  
postanowili pokazaæ je 
œwiatu. W ten sposób  
D r z w i  z  p o m n i k a  
Cieszkowskiej i G³owa 
œw. Jana na misie 

zosta³y w marcu 1873 r. wys³ane przez W³osk¹ Akademiê Sztuk Piêknych 
na Wystawê Œwiatow¹ do Wiednia. Tam T. Lenartowicz zosta³ nagrodzony 
medalem zas³ugi.  Gdyby Drzwi po wystawie wróci³y do Florencji to znów 
nie by³oby podstaw do dalszego pisania. Tak siê jednak nie sta³o, nim prace 
T. Lenartowicza zosta³y nagrodzone prze¿y³ on niema³y stres kiedy 
okaza³o siê, ¿e zaginê³y. Wobec tego wykona³ drugie odlewy obu prac. 

Zapisy w literaturze s¹ (przynajmniej z pocz¹tku) zgodne, co do tego, ¿e 
zagubione na wystawie prace odnalaz³y siê i to pierwsze odlewy zosta³y 
nagrodzone. Nie ma ¿adnych informacji na temat tego czy drugie odlewy 
w ogóle zosta³y wys³ane do Wiednia, prawdopodobnie jednak nie. Rodzi 
siê pytanie, który z nich pozosta³ w Santa Croce, a który w 1929 r. zosta³ 
zamontowany w Wierzenicy? Istniej¹ dwa przeciwstawne stanowiska w 
publikacjach odnosz¹cych siê do tej kwestii. Anna Król, autorka katalogu 
„Teofil Lenartowicz  rzeŸbiarz” przygotowanego na krakowsk¹ wystawê 
w stulecie jego œmierci lokuje pierwszy odlew we Florencji. Przeciwny 
pogl¹d wczeœniej wyrazi³a Ligia Wilkowa w artykule „Wielkopolskie 
rzeŸby Teofila Lenartowicza”. Sytuacja by³a patowa i s³uchaj¹cy o 
Drzwiach w koœciele w Wierzenicy mogli us³yszeæ, ¿e kwestiê pierwsze - 
drugie mo¿na by równie dobrze rozstrzygn¹æ na zasadzie rzutu monet¹. Na 
pocz¹tku 2012 r. podjêliœmy próbê wyjaœnienia brzmienia napisu na 
stopniu pomnika florenckiego (znaliœmy wersje z ró¿nicami literowymi), a 
póŸniej rozstrzygniêcia tego dylematu. Zwróciliœmy siê do archiwum 
historycznego bazyliki Santa Croce z proœb¹ o zdjêcia i informacje. Dr 
Claudia Timossi odpowiedzia³a na nasze zapytanie podaj¹c treœæ napisu i 

informuj¹c, ¿e Zofia z Kickich Cieszkowska zosta³a pochowana 21 
sierpnia 1818 r. oraz, ¿e w archiwum historycznym jest ma³o wiadomoœci 
na jej temat. Przysy³a³a te¿ zdjêcie (doœæ ogólne), oraz informacjê, ¿e 
wczeœniejsza wersja Drzwi, która jest inna w kilku detalach, zosta³a 
umieszczona w centralnej czêœci pomnika grobowego Augusta w 
Wierzenicy. Po kolejnej wymianie korespondencji okaza³o siê, ¿e w 
ubieg³ym roku nie dotar³ do nas jej mail ze skanami stron z ksi¹¿ki na któr¹ 
natrafi³a w miêdzyczasie  „Polacy we Florencji” („Polacchi a Firenze”, 
„Poles in Florence”). Jej autor to Luca Bernardini, badacz historii kultury 
polskiej, wyk³adaj¹cy Literaturê i Kulturê Polsk¹ na Pañstwowym 
Uniwersytecie w Mediolanie. Ilustruj¹ j¹ fotografie Massimo Agusa, który 
wyk³ada Historiê i Technikê Fotografii na Uniwersytecie w Sienie, z 
siedzib¹ w Arezzo. Zosta³a wydana w 2005 r. z tekstem po w³osku i polsku. 
Czytamy tam  Pierwsza wersja odlewu ró¿ni¹ca siê niewielkimi 
szczegó³ami od definitywnej [florenckiej]  umieszczona zosta³a w 
centralnej czêœci grobowca Augusta Cieszkowskiego zmar³ego w 1894 



16 Wierzeniczenia 174 [99] 2013

roku, przy koœciele parafialnym œw. Miko³aja w Wierzenicy, niedaleko 
Poznania. 

Na pocz¹tku tego roku uda³o siê nam dotrzeæ do katalogu wystawy 
sztuki na Wystawy Œwiatowej we Wiedniu. Na stronie 134, gdzie s¹ 
prezentowane W³ochy (Italia) przy nazwisku Lenartowicza (Lenartowicz 
Teofilo Prof. Florenz) na drugim miejscu z numerem 160 jest praca 
galwanoplastyczna (Galvanoplastische Arbeiten), bez ¿adnej fotografii. 
Dla porównania w „Katalog ilustrowanym wystawy sztuki polskiej od roku 
1764 1886” na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 r., 
strona 204, pozycja 1009 jest obszerny ich opis, blisko 30 wierszy. S¹ one 
tam przedstawione jako „drzwi do grobowca hr.[abiów] Cieszkowskich w 
Wierzenicy” a nie hrabiny Cieszkowskiej w Santa Croce. Czy ten zapis 
oznacza, ¿e ju¿ wtedy obaj synowie Augusta Cieszkowskiego zmar³ego 12 
marca, nieca³e trzy miesi¹ce  przed otwarciem wystawy  5 czerwca, 
myœleli o ich wykorzystaniu w rodzinnym grobowcu w Wierzenicy czyli o 
czymœ co w znanej dziœ formie przybra³o postaæ materialn¹ dopiero po 
prawie 40 latach. Poniewa¿ jednak pocz¹tkowo by³ to skromny grobowiec 
chyba podobny do grobowca Dembiñskich, a nie krypta albo kaplica to nie 
mo¿na by³o tam zamontowaæ Drzwi. Zapewne nie by³ on budowany z 
myœl¹ o umieszczeniu w nim trumien ich matki  Heleny (Haliny) i dziadka  

Paw³a pozostaj¹cych  do pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku u œw. 
Jadwigi w Berlinie. Jednak w tym przypadku nawet bez fotografii 
dok³adnie wiemy, które drzwi by³y eksponowane we Lwowie, oczywiœcie 
nasze wierzenickie. Maj¹c takie 
informacje, acz z pewnym 
niedosytem, bo bez „twardego” 
dowodu (o ile przetrwa³) w postaci 
którejœ z ich fotografii. Mamy tu na 
myœli wykonan¹ po odlaniu a 
przed wyprawieniem do Wiednia i 
wys³an¹ Kraszewskiemu przez 
Lenartowicza b¹dŸ zdjêcia Drzwi z 
wystawy wiedeñskiej (o ile by³o) 
postanowiliœmy przyjrzeæ siê tym 
„niewielkim szczegó³om”, o 
których pisa³ Luca Bernardini. W 
miêdzyczasie w numerze 205 
„Tygodnika Ilustrowanego”, 20 
listopada  2 grudnia 1871 r. 
znaleŸliœmy rysunek projektu 
Drzwi. Florenckie s¹ bli¿sze temu 
rysunkowi przez pryzmat postaci 
dziecka nad skrzyd³em Anio³a 
Zmartwychwstania. W Wierzenicy 
jest ona na nim, to technicznie 
trudniejsze i wymagaj¹ce wiêcej pracy ni¿ umieszczenie tej postaci na 
p³askiej powierzchni. Porównuj¹c zdjêcia zauwa¿yliœmy kilka innych 
ró¿nic. Na samym skrzydle w Santa Croce, w górnej jego czêœci nie ma 
wymodelowanych lotek. Anio³ Grobów w Wierzenicy ma na g³owie 
przepaskê, nie ma jej we Florencji. Wierzenicka sylwetka Mi³oœci ma 
zdecydowanie bardziej dopracowane, zwiewne rysy postaci. Wreszcie 
tarcza s³oneczna ró¿ni¹ca siê iloœci¹ promieni  21 w Wierzenicy i 19 we 
Florencji. Pomijamy tu ró¿nicê w rozbudowaniu jednej ze scen na 
bordiurze podawan¹ przez L. Wilkow¹. Te spostrze¿enia w zestawieniu ze 
s³owami Lenartowicza o poprawianiu niektórych linii (z listu do J.I. 
Kraszewskiego) zdaj¹ siê umacniaæ tezê o tym, ¿e Drzwi wierzenickie s¹ 
pierwszym odlewem. Przemawiaj¹ za ni¹ jeszcze s³owa Lenartowicza 
komisja fabryki koœcio³a S.[anta] Croce nagli, ¿eby stawiaæ nagrobek, 
inaczej stracê miejsce. Fabryka to tak¿e dawniej u¿ywane okreœlenie 
budowy wraz z zapleczem ludzkim i materia³owym, w tym przypadku 

1. grobowiec Dembiñskich 2. grób Klary Dembiñskiej 
3. August „Guga” Cieszkowski 4. byæ mo¿e kwiaty na grobowcu 
Cieszkowskich 5. dzisiejsza kruchta zachodnia
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1. grobowiec Dembiñskich 2. grób Klary Dembiñskiej 
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Cieszkowskich 5. dzisiejsza kruchta zachodnia
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fabrica ecclesiae   fabryka 
(budowy, dobudowy, przebudowy) 
koœcio³a.  Równie¿  i  koszt  
transportu Drzwi z Wiednia do 
Wierzenicy by³ mniejszy. A to, ¿e 
hrabia August skrupulatnie liczy³ 
pieni¹dze, zna³ ich wartoœæ 
potwierdza rada dla Klary 
D e m b i ñ s k i e j :  D a j c i e  w e  
Frankfurcie talarka konduktorowi 
kolejowemu, to was dobrze umieœci 
i samych zostawi na spanie. 
O c z y w i œ c i e  m o ¿ n a  b y æ  
odmiennego zdania odnoœnie 
artystycznych walorów Drzwi 
(kwestia pierwszeñstwa zda siê 
byæ ju¿ jednoznaczn¹) tak jak 
Janusz Marciniak z PWSP  
dz i s i e j szego  Un iwersy te tu  
Artystycznego w Poznaniu w 
zamieszczonym w internecie 
tekœcie „Skrzyd³a motyla”. Pisze 
on tam: Pierwsza, zdecydowanie 
piêkniejsza wersja drzwi znajduje 
siê we florenckim koœciele Santa 
C r o c e  ( g r o b o w i e c  Z o f i i  

Cieszkowskiej), druga, pokazana na wystawie [w Krakowie, 1993], ma 
swoje sta³e miejsce w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy pod Poznaniem 
(grobowiec Augusta Cieszkowskiego). Byæ mo¿e gdzieœ istnieje choæ jedno 
ze zdjêæ, o których wspominaliœmy, jeœli jest i uda siê je odszukaæ to 
postawi ono przys³owiow¹ kropkê nad „i”. 

A na zakoñczenie odrobina poezji T. Lenartowicza zapisana na 
stopniu  pomnika florenckiego, któr¹ odnaleŸliœmy, ju¿ po informacji od dr 
C. Timossi, w „Tygodniku Ilustrowanym”  z 19 sierpnia 1871 r., czyli 
wiersz „Zmar³ej”. 

Jeœli z mi³oœci¹, wiar¹ i nadziej¹
Zmar³y opuszcza³ ten padó³ ¿a³oby,

Na krótko anio³ zawiera go w groby;
Z za wrót grobowych, kêdy go posiej¹,
Po drugiej stronie tej ¿a³osnej bramy,

Mszê, w niedzielê 10 marca 2013 r. (o godzinie 11:00)  ks. Przemys³aw 
Kompf sprawowa³ w  119 rocznicê œmierci Augusta Cieszkowskiego. 
Bardzo gor¹co powita³ obecnych na niej przedstawicieli Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (patronem uczelni jest August Cieszkowski), 
z prof.  Monik¹ Koz³owsk¹  Prorektor ds. Studiów. Przywita³ tak¿e 
rodziców m³odzie¿y z Oœrodka „Wierzenica”, którzy mimo przeciwnoœci 
pogodowych przyjechali w odwiedziny do swoich dzieci. Przypomnia³, ¿e 
tak jak przed rokiem zjazd rodziców pokrywa³ siê z rocznic¹ œmierci A. 
Cieszkowskiego. Nawi¹za³ do maj¹cych odbyæ siê tu w Wierzenicy za 
pó³tora roku uroczystoœci zwi¹zanych z dwusetn¹ rocznica jego urodzin. 
August Cieszkowski, pochodz¹cy z Podlasia swoje doros³e ¿ycie zwi¹za³ z 
Wierzenic¹, w której osiad³. St¹d jako cz³owiek aktywny podró¿owa³ po 
ca³ej ówczesnej Europie. Wierzenica by³a dla niego zaciszem domowym, 
miejscem rodzinnym i tym, w którym chcia³ byæ pochowany. Opowiedzia³ 
o informacjach na temat zgonu A. Cieszkowskiego, które odszuka³, w 
dwóch wydaniach wychodz¹cego w Petersburgu pisma polskiego „Kraj”. 
Skupi³ siê na nekrologu, w którym zawarta by³a myœl  jedna z polskich 
chwa³ zgas³a na zawsze. W sensie duchowym ta chwa³a nie zgas³a. D³ugo 

Rocznicowa msza

Jak dzieckiem przyszed³ na przeciwn¹ dolê,
Tak znów dzieci¹tkiem, inny, a ten samy,

Wybiega w niebo, anielskie pacholê.
Ledwie mu zmys³y anio³ pozas³ania,

Ju¿ go wywodzi drugi… zmartwychwstania,
Z b³og¹ radoœci¹, ¿e œmieræ jest nam progiem
Pomiêdzy œwiatem doœwiadczeñ a Bogiem.

Pozwala on lepiej zrozumieæ symbolikê Drzwi czyli wspólnego, pomijaj¹c 
pewne ró¿nice, elementu pomników nagrobnych matki i syna. Pozostaj¹c 
przy stopniu to podobnie jak we Florencji by³ i w Wierzenicy, zosta³ 
zlikwidowany po remoncie wnêtrza koœcio³a w latach 1977-1978, za 
czasów ks. Mariana Dominiczaka.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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pamiêta³o o niej pokolenie jemu wspó³czesnych. W okresie po II wojnie 
œwiatowej tê pamiêæ próbowano zag³uszyæ. Inne by³y wzorce ¿ycia i 
wychowania, pewne postacie wydawa³y siê w tamtej rzeczywistoœci nie do 
przyjêcia, by³y otaczane zas³on¹ milczenia. Po polskiej wolnoœci 
wspomnienie o dobrych ludziach od¿ywa³o. Na Ziemi Wierzenickiej 
od¿ywa pamiêæ o Auguœcie Cieszkowskim wielkim Polaku. Cieszê siê, ¿e 

do tego o¿ywiania mogê osobiœcie dok³adaæ 
drobniutk¹ cegie³kê, powiedzia³ odnosz¹c 
siê do swojego udzia³u w tym dziele. 
Dziêkowa³ wszystkim, którzy wspó³tworz¹ 
spo³eczny komitet maj¹cy przygotowaæ 
przysz³oroczne uroczystoœci oraz kultywuj¹ 
pamiêæ, która staje siê czêœci¹ trwa³ej 
œwiadomoœci naszej lokalnej spo³ecznoœci. 
St¹d mamy czerpaæ duchowe korzenie, 
wyrastamy z piêknej historii. Chcemy 
wydobyæ z tego czym ¿y³ August 
Cieszkowski, to co dobre i piêkne, a 
jednoczeœnie ponadczasowe i przek³ada siê 
na nasz¹ rzeczywistoœæ. To mi³oœæ do 
Ojczyzny i solidarnoœæ. Ludzie, którzy nie 
cieszyli siê darem wolnej Ojczyzny widzieli 
w niej coœ œwiêtego, coœ Bo¿ego. Swoje 
dzia³ania, wydawa³oby siê beznadziejne 
prowadzili w duchu odrodzenia Ojczyzny. 
Cieszkowski jako pierwszy skierowa³ do 
Polaków s³owo „solidarnoœæ”, maj¹ce 
uzmys³awiaæ im, ¿e w imiê ambicji nie 

nale¿y walczyæ miêdzy sob¹ bo to szkodzi sprawie narodowej. Tamto 
przes³ania ci¹gle pozostaj¹ aktualne, tak jak mi³oœæ do Boga wyra¿ona w 
m¹drym dziele filozoficznym Cieszkowskiego  Ojcze nasz. To by³a 
chwa³a oddana Bogu, m¹droœæ w s³u¿bie Jego i Ojczyzny. Miejscem jej 
zakotwiczenia by³a nasza umi³owana Wierzenicka Ziemia, mo¿emy czuæ 
siê tym zaszczyceni. Jest ona miejscem gdzie to co dobre nie ginie, 
zmartwychwstaje do nowego ¿ycia. Tak jak dzieci, które siê mocno 
pogubi³y i teraz  na tej ziemi dobra, po której chodzi³ August Cieszkowski 
ucz¹ siê nowego ¿ycia. Po mszy chêtni mogli zobaczyæ jak jest otwierana 
krypta  grobowa Cieszkowskich i zejœæ do niej oddaj¹c ho³d tej wybitnej 
postaci Ziemi Wierznickiej.

W³odzimierz Buczyñski

22 Wierzeniczenia

Zbieramy okulary na misje, nie musz¹ byæ nowe. Mog¹ byæ 
u¿ywane, które nie s¹ ju¿ nam potrzebne lub uznajemy je za 
niemodne. Najlepiej, aby by³y to okulary do czytania, czyli tak 
zwane „plusy” .
Z proœb¹ o pomoc w zbieraniu okularów zwrócili siê do Fundacji 
„Redemptoris Missio”polscy misjonarze, którzy chcieliby w ten 
sposób pomóc miejscowej ludnoœci. 

Okulary mo¿na przynosiæ do koœcio³a i zostawiæ w kruchcie, do 
sklepu w Wierzenicy  lub  bezpoœrednio do pani Iwony Walent, 
która przeka¿e je fundacji.
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SpowiedŸ przed Œwiêtami Wielkanocnymi w naszej parafii
w Niedzielê Palmow¹ od 17.00 do 17.30 w Wierzenicy 
i od 18.45 do 19.25 w Kar³owicach.

Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy Wielki Czwartek 18.45.
Liturgia Mêki Pañskiej Wielki Pi¹tek 18.45. 
Rano o 4.45 Droga Krzy¿owa.
Odwiedziny chorych od 8.00 w Wierzonce, Barcinku, Bugaju 
i Wierzenicy.
Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesj¹ Zmartwychwstania  
Wielka Sobota o 22.00.
Œwiêcenie potraw:
8.30 Kar³owice, 8.45 Dêbogóra, 9.00 Mielno, 9.15 Wierzonka, 
9.30   Barcinek, 9.45 Bugaj, 10.30 i 12.30 Wierzenica.
Miêdzy jednym a drugim œwiêceniem okazja do spowiedzi œw.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne w koœciele:
mê¿czyzn w nocy z czwartku na pi¹tek od 20.00 do 4.45 
i z pi¹tku na sobotê od 20.00 do 7.00
kobiety w pi¹tek od 6.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 18.00 
i w sobotê od 7.00 do 10.00 i od 13.00  do 21.00
Zapisy na listê na poszczególne godziny w niedzielê palmow¹. 

W Niedzielê Zmartwychwstania Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê,  

W Poniedzia³ek Wielkanocny 
w Wierzenicy o 7.30, 11.00 i dodatkowo o 17.30,  
w Kar³owicach o 9.15. 
Taca zbierana w Wielk¹ Sobotê i w Niedzielê Wielkanocn¹ 
przeznaczona bêdzie na pokrycie kosztów zakupu drewna pod 
wiatê, z drugiego œwiêta na KUL i Wydzia³ Teologiczny UAM 

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00 Koronka do 
Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza œw.

Ogłoszenia na Wielki Tydzień 2013 roku
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SpowiedŸ przed Œwiêtami Wielkanocnymi w naszej parafii
w Niedzielê Palmow¹ od 17.00 do 17.30 w Wierzenicy 
i od 18.45 do 19.25 w Kar³owicach.

Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy Wielki Czwartek 18.45.
Liturgia Mêki Pañskiej Wielki Pi¹tek 18.45. 
Rano o 4.45 Droga Krzy¿owa.
Odwiedziny chorych od 8.00 w Wierzonce, Barcinku, Bugaju 
i Wierzenicy.
Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesj¹ Zmartwychwstania  
Wielka Sobota o 22.00.
Œwiêcenie potraw:
8.30 Kar³owice, 8.45 Dêbogóra, 9.00 Mielno, 9.15 Wierzonka, 
9.30   Barcinek, 9.45 Bugaj, 10.30 i 12.30 Wierzenica.
Miêdzy jednym a drugim œwiêceniem okazja do spowiedzi œw.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne w koœciele:
mê¿czyzn w nocy z czwartku na pi¹tek od 20.00 do 4.45 
i z pi¹tku na sobotê od 20.00 do 7.00
kobiety w pi¹tek od 6.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 18.00 
i w sobotê od 7.00 do 10.00 i od 13.00  do 21.00
Zapisy na listê na poszczególne godziny w niedzielê palmow¹. 

W Niedzielê Zmartwychwstania Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê,  

W Poniedzia³ek Wielkanocny 
w Wierzenicy o 7.30, 11.00 i dodatkowo o 17.30,  
w Kar³owicach o 9.15. 
Taca zbierana w Wielk¹ Sobotê i w Niedzielê Wielkanocn¹ 
przeznaczona bêdzie na pokrycie kosztów zakupu drewna pod 
wiatê, z drugiego œwiêta na KUL i Wydzia³ Teologiczny UAM 
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