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Na Adwent,
Boże Narodzenie
i Nowy Rok
Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny
i formacyjny Koœcio³a. W te dni mamy sobie uœwiadomiæ: Zbawiciel ju¿
raz przyszed³ na ziemiê, przyjdzie jeszcze raz w chwale dnia ostatniego.
W czasie Mszy œw. odczytane zosta³y s³owa:

„Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo
rzecz siê ma podobnie jak z cz³owiekiem, który uda³ siê w podró¿.
Zostawi³ swój dom,powierzy³ swoim s³ugom staranie o wszystko,
ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu przykaza³ ¿eby czuwa³.
Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie,kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora,
czy o pó³nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszed³szy, nie zasta³ was œpi¹cych. Lecz co wam mówiê,
mówiê wszystkim: Czuwajcie!” (Marka 13,33 – 37).
Wielu ludzi ¿yje trochê tak jakby byli w duchowym œnie: zamkniêci w
krêgu w³asnych spraw, niewiele co ich obchodzi. Wszystko traktuje siê
powierzchownie, przyziemnie. Niekiedy wrêcz odczuwamy, ¿e coœ
powinniœmy zrobiæ, coœ powinniœmy zmieniæ. Czujemy, ¿e stan drêtwoty
wcale nie jest dla nas dobry. Przyzwyczajenie jest jednak drug¹ natur¹
cz³owieka. Przywykliœmy do naszej bylejakoœci i o duchow¹ mobilizacjê
jest trudno.
Znakiem adwentowego czuwania .s¹ roraty o œwicie. Nic tak dobrze nie
dzia³a jak budzenie siebie i wstawanie wtedy kiedy jeszcze trochê chce
siê spaæ. Warto to zrobiæ gdy¿ trzymanie swojego cia³a w dyscyplinie
i karnoœci dobrze wp³ywa na stan ludzkiego ducha. Dobry jest dzieñ,
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który zaczyna siê od modlitwy
o œwicie. Pan Bóg, którego nie
mamy lekcewa¿yæ daje
cz³owiekowi dobre
natchnienia. Warto do tego
wdra¿aæ dzieci i m³odzie¿
bowiem od ma³ego mamy
wypracowywaæ w sobie
wytrwa³oœæ, cierpliwoœæ,
poœwiêcenie. Jak konieczne
jest to w ¿yciu wszyscy doroœli
to czuj¹. .M³odym trzeba
pomóc by te nawyki obudzili
w sobie.
Ka¿dy rok formacyjny Koœcio³a ma swoje duszpasterskie has³o:
znakiem tego roku s¹ s³owa Jezusa: „nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê”. Koœció³ je przypomina i tymi s³owami napomina
rozpoczynaj¹c ka¿dy Wielki Post. W bie¿¹cym roku te s³owa mamy
s³yszeæ czêœciej. Budz¹c siê z duchowego snu mam zobaczyæ, ¿e moje
¿ycie domaga siê nawrócenia, bym mocniej odkry³ dla siebie wartoœæ
Dobrej Nowiny.
Kiedy adwent siê koñczy w liturgii koœcio³a pojawiaj¹ siê czytania
mówi¹ce o oczekiwaniu na Bo¿e Narodzenie. Wprost odczuwa siê
zapach œwi¹t. Nawet nieznajomi ludzie zaczynaj¹ siê pozdrawiaæ
i ¿yczyæ sobie b³ogos³awionych œwi¹t. Tak¿e wielu z tych ma³o
gorliwych przed Bogiem czuje wyj¹tkowoœæ tych dni.
Jezus narodzi³ siê ju¿ raz jako Zbawiciel w historii ludzkoœci. Zanim
przyjdzie ten drugi raz w chwale dnia ostatniego ma on zrodziæ siê w
sercu cz³owieka, który jako jedyny ze stworzeñ ma zdolnoœæ poj¹æ czym
jest jego osobista historia zbawienia.
Niech ten Jezus rodzi siê i stale niech siê odradza w moim ¿yciu nie
tylko w te œwi¹teczne dni ale w ca³ym Nowym 2015 Roku. To przes³anie
sk³adam w d³onie, serce i umys³ wszystkich czytaj¹cych te s³owa.
x Przemys³aw Kompf
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Goœciem tegorocznego odpustu bêdzie ks. Jan Pieczonka by³y proboszcz
parafii wierzenickiej. Bêd¹c pod koniec listopada w Zaniemyœlu na
rekolekcjach kap³añskich mia³em okazjê siê z nim spotkaæ bo w³aœnie w
tej miejscowoœci przebywa jako emeryt W naszej parafii ks. Pieczonka
pracowa³ od 1 grudnia 1984 do koñca grudnia 1994 roku. Akurat w tych
dniach mija wiêc 30 rocznica jak zjawi³ siê w Wierzenicy. Ks. Jan
wspomnia³, ¿e dekret przeniesienia do nastêpnej parafii dosta³ dwa razy.
W lipcu 1993 roku zosta³ on jednak anulowany, gdy¿ wyznaczony
nastêpca nie chcia³ podj¹æ obowi¹zków w Wierzenicy. Koledzy
z dekanatu ksiêdzu Pieczonce na po¿egnanie ofiarowali na pami¹tkê
ksi¹¿kê z dedykacj¹. PóŸniej w tej samej ksi¹¿ce zrobiono drugi wpis na
ponowne powitanie (patrz dopisek).
Rok temu zaprosi³em ks. Pieczonkê do Kar³owic z okazji 25 lecia od
rozpoczêcia budowy tamtejszej kaplicy. Ks. Jan swoim staraniem
zainicjowa³ te prace. Za³atwi³ wszystkie stosowne zgody i pozwolenia.
Wystara³ siê o ziemiê. Przygotowa³ projekt architektoniczny, wreszcie
w kwietniu 1988 roku rozpocz¹³ budowê. Rusza³a ona w niezamo¿nej
wsi zamieszka³ej przez ok 350 ludzi Nie móg³ za wiele zebraæ pieniêdzy
by szybko popchn¹æ prace. Nie ma wiêc co siê dziwiæ, ¿e zdarza³y siê
i przestoje. Do tego by³ jeszcze koœció³ parafialny w Wierzenicy. Tutaj
te¿ trzeba by³o coœ zrobiæ Za czasów ks. Pieczonki naprawiana by³a
wie¿a koœcielna. He³m tej wie¿y zosta³ pokryty now¹ blach¹, wymieniono szereg desek, w œrodku koœcio³a pojawi³y siê drzwi szklane.
W epoce komuny nie mo¿na by³o iœæ do sklepu i kupiæ to co potrzebne.
Wszystko siê za³atwia³o. To stwarza³o problemy przy takiej inwestycji
jak¹ by³a budowa kaplicy, czy jakikolwiek powa¿niejszy remont
koœcio³a.. Na szczêœcie system korupcyjnych uk³adów dzia³a³ dobrze
i rzeczywiœcie udawa³o siê zdobyæ to co potrzebne. W nowych czasach
pojawi³o siê bezrobocie i nast¹pi³ du¿y skok cen. Na terenach gdzie
dot¹d by³y Pañstwowe Gospodarstwa Rolne, ludzie doœwiadczyli wielu
tak¿e niestety negatywnych skutków tych przemian. Wszyscy, tak¿e
Koœció³ uczy³ siê funkcjonowania w nowych warunkach prawnych.
Zmiany w wielu dziedzinach ¿ycia nastêpowa³y dosyæ szybko. Dziêki
staraniom ks. Pieczonki parafia odzyska³a w po³owie lat
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dziewiêædziesi¹tych ziemie,
które kiedyœ jej zosta³y zabrane.
Co prawda sprawê finalizowa³
w kolejnym roku jego nastêpca
ale wczeœniej trzeba by³o sporo
siê za tym nachodziæ.
Wspominam to by pokazaæ, ¿e
bycie proboszczem,
administrowanie parafi¹ w takim miejscu by³o wtedy du¿o
trudniejsze ni¿ obecnie.
Potrzeby ogromne i zupe³nie
niewielkie mo¿liwoœci. Trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e zabudowa
nowych domów w obrêbie
parafii rozpoczê³a siê dopiero
po roku 2000. Wtedy
pozostawa³o liczyæ na dobre
uk³ady i ¿yczliwoœæ ludzi. Tej
ostatniej na szczêœcie nie
brakowa³o. Ks. Jan cieszy³ siê
sympati¹ mieszkañców parafii. Wielki szacunek zdobyli tak¿e jego
rodzice, którzy mieszkali razem z nim na probostwie w Wierzenicy.
Maj¹c wielkie uznanie dla tego co pozostawi³ po sobie dobrego
w naszej parafii, witam go serdecznie w wierzenickiej œwi¹tyni w
dniu odpustu Œw. Miko³aja i ¿yczê by wœród swoich czu³ siê dobrze.
Przy tej okazji przypominam te¿ sobie bym zawsze pokornie
pamiêta³, ¿e historia parafii w Wierzenicy nie zaczê³a siê w 1999
roku, kiedy tu przyszed³em, ¿e przedtem pracowali tu kochani
ludzie, piêkni kap³ani, którzy na tej ziemi pozostawili wiele znaków
dobra.
ks. Przemys³aw Kompf
Ps. T¹ historiê trochê zna³em. Kap³anem, który nie chcia³ przyjechaæ do
Wierzenicy by³ ks Maciej Kubiak. W³aœnie jego mia³em zmieniæ na
wikariacie w Naramowicach w lipcu 1993 roku. Obok obowi¹zków
wikariusza by³ on wtedy tak¿e redaktorem naczelnym „Ma³ego
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Przewodnika Katolickiego” Przy niezbyt dobrej komunikacji, nie maj¹c
samochodu nie chcia³ skazywaæ siebie na codzienne niewygodne
dojazdy do redakcji. Poniewa¿ nie wyprowadzi³ siê z mieszkania
w Naramowicach, ja nie mia³em siê gdzie wprowadziæ. Zanim póŸniej
uzgodniono jego translokacje, zyska³em dodatkowy miesi¹c urlopu.

Przeprowadziliœmy siê do Dêbogóry szeœæ lat temu. Mieliœmy bardzo
ambitny plan, aby wprowadziæ siê do nowego domu w za³o¿onym
terminie: ponoæ ma³o komu siê to udaje, prawie zawsze termin ten
z ró¿nych powodów jest przek³adany. My sobie postanowiliœmy, ¿e
gwiazdkê spêdzimy w nowym miejscu i uda³o nam siê, ale na tzw.
wariackich papierach. Przeprowadzaliœmy siê w weekend, dwa dni przed
wigili¹. W domu brakowa³o niektórych mebli, czêœæ czeka³a na
skrêcenie, czêœæ mia³a dopiero dojechaæ, kuchenka nie pod³¹czona... Na
dodatek zaprosiliœmy do siebie na œwiêta jednych i drugich rodziców.
Oni mieli na czym spaæ przewieŸliœmy meble ze starego mieszkania,
jednak nowe ³ó¿ko dla nas dojecha³o dzieñ po przeprowadzce. Pierwsz¹
noc spêdziliœmy na materacu. Nie by³a ona dla mnie ³atwa, gdy¿ przed
zaœniêciem przelecia³a mi ko³o nosa mysz! Kolejnego dnia nastawiliœmy
³apki na gryzonie. Ja by³am œwiêcie przekonana, ¿e mamy jedn¹ mysz
w domu, poniewa¿ tylko jedn¹ widzia³am. Mój teœæ œmia³ siê ze mnie
i nawet za³o¿y³, ¿e jest ich znacznie wiêcej. Do wigilii z³apaliœmy ich
szesnaœcie!
Nadszed³ dzieñ 24 grudnia… Przed po³udniem przywo¿ono do nas
jeszcze brakuj¹ce sprzêty, korki co chwila wyskakiwa³y, coœ by³o Ÿle
pod³¹czone. Nowy zestaw garnków, który dostaliœmy w prezencie od
rodziców okaza³ siê nieodpowiedni, bo nie dzia³a³ na naszej kuchence
indukcyjnej, wiêc musieliœmy kupiæ garnki, ¿eby móc w ogóle
przygotowaæ wieczerzê. Pojechaliœmy przed po³udniem kupiæ brakuj¹ce
wyposa¿enie, a w domu tymczasem… Rodzice walczyli ze skrêcaniem
mebli, gotowaniem potraw, a po powrocie zastaliœmy ich z
ochroniarzami! Gdy po raz kolejny wyskoczy³y korki, uruchomi³ siê
alarm, przyjecha³a ekipa a rodzice nie znali has³a! Przyjechaliœmy w
sam¹ porê!
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W miêdzyczasie ojcowie pojechali po choinkê, która po przywiezieniu
zosta³a skrytykowana przez nasze mamy, gdy¿ ig³y nie k³u³y, a drzewko
nie pachnia³o œwierkiem. W niczym nam to jednak nie przeszkodzi³o!
Rodzinnie j¹ ubraliœmy. Zaczêliœmy powoli odczuwaæ atmosferê œwi¹t,
choæ praca w domu wrza³a. Nie zapomnê chwili, gdy z moim tat¹
skrêca³am meble w sypialni i stwierdzi³am, ¿e brakuje tylko œniegu.
Wtedy spojrza³am na okno i w tym momencie œnieg zacz¹³ padaæ!
Poczu³am prawdziw¹ magiê œwi¹t!
Gdy zrobi³o siê ciemno, wszystko mieliœmy gotowe. Byliœmy w
ubraniach roboczych, myliœmy jeszcze pod³ogi, prasowaliœmy obrusy
i koszule, padaliœmy ze zmêczenia, ale by³o to pozytywne zmêczenie,
poniewa¿ jeszcze kilka godzin wczeœniej nie uwierzylibyœmy, ¿e
spêdzimy normaln¹ wigiliê. Kartony jakoœ siê rozpakowa³y, dom
posprz¹ta³, choinka ubra³a, potrawy ugotowa³y. Wtedy wszyscy siê
ubraliœmy odœwiêtnie i poczuliœmy jak nowo narodzeni. Œwiêtowaliœmy
narodzenie Pana! Jeszcze nigdy œwiêta nie przynios³y nam tyle radoœci!
Œpiewaliœmy kolêdy, cieszyliœmy siê, wspólnie odpoczywaliœmy
i ¿artowaliœmy co by by³o gdyby ochraniarze „zamknêli” naszych
rodziców gdybyœmy wtedy nie przyjechali w porê!
W pierwszy dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, po œniadaniu
postanowiliœmy pojechaæ do koœcio³a. Niestety ¿adne z nas nie
wiedzia³o gdzie jest najbli¿szy koœció³ ani o której godzinie s¹ msze
œwiête. Zapakowaliœmy siê jakoœ wszyscy do samochodu i ruszyliœmy
intuicyjnie do Wierzonki w przekonaniu, ¿e znajdziemy tam œwi¹tyniê, a
¿e zbli¿a³a siê pe³na godzina, przyzwyczajeni do rozk³adu mszy w
Poznaniu wierzyliœmy, ¿e na mszê akurat trafimy. Zobaczyliœmy jakichœ
ludzi w Wierzonce przed sklepem i spytaliœmy o najbli¿szy koœció³.
Wskazali nam drogê i w ten sposób trafiliœmy do Wierzenicy na mszê
o 11-tej. A w œrodku koœció³ pêka³ w szwach do tego nie przywykliœmy.
Stanêliœmy obok siebie jak przys³owiowe œledzie. Koœció³ek zauroczy³
nas od pierwszego wejrzenia! Poczuliœmy siê tu jak w domu wszyscy
ludzie bardzo mili i otwarci, przekazywaliœmy sobie z nimi znak pokoju
uœciskiem d³oni. Mamie ktoœ zaraz ust¹pi³ miejsce. Kolêdy œpiewali
dos³ownie wszyscy. To by³a dla mnie bardzo szczególna msza. Od
tamtej pory postanowiliœmy, ¿e ka¿de œwiêta bêdziemy spêdzaæ
rodzinnie u nas.
PóŸniej ksi¹dz Przemek og³osi³, ¿e jeœli ktoœ z Dêbogóry chce mieæ
kolêdê w Nowy Rok, powinien to zg³osiæ. Popêdziliœmy siê przedstawiæ
i poprosiæ o wizytê i b³ogos³awieñstwo naszego nowego domu, ¿eby
przypadkiem ksi¹dz nas nie pomin¹³. W tamtych czasach w Dêbogórze
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by³o przynajmniej o po³owê domów mniej ni¿ teraz. Nigdy te¿ nie
zapomnê widoku proboszcza gdy opuœci³ ju¿ nasz dom i w ten zimowy,
wietrzny wieczór kroczy³ do kolejnego domu, po tej drodze pe³nej dziur.
Sutanna powiewa³a na wietrze, a my staliœmy w oknie i cieszyliœmy siê
naszym nowym etapem w ¿yciu. Oboje bardzo szczêœliwi! Dwa lata
póŸniej by³o ju¿ nas troje…
Marysia Szlachciak

Wierzenicki dom Caritas
Święta Bożego Narodzenia poza rodzinnym domem

W naszej tradycji prze¿ywanie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia kojarzy siê
z domem rodzinnym. Nie zawsze potrafimy to doceniæ ale czêsto
odczuwamy, ¿e czegoœ nam brakuje, kiedy w te dni przychodzi nam byæ
poza domem. W czasach mojej pracy w Poznaniu kilka z rzêdu wigilii
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia prze¿ywa³em z m³odzie¿¹ w zak³adzie
poprawczym przy ul. Wagrowskiej. Potem odwiedza³em ich jeszcze
w pierwsze lub drugie œwiêto. Na twarzach widzia³em wielk¹ têsknotê
za czymœ co by³o im odjête. W rozmowach chêtnie wspominali
wczeœniejsze swoje œwiêta. ¯yli przeœwiadczeniem, ¿e mo¿e za rok
bêdzie lepiej. Z tym bywa³o ró¿nie. Jedni koñczyli pobyt, drudzy
uciekali, jeszcze inni trafiali do wiêzienia. W sercach tych m³odych ludzi
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widaæ by³o wielkie
zawirowanie,
ba³agan, brak
pragnienia zmiany
stylu ¿ycia, czasem
odwrotnie, wielk¹
chêæ zmiany,
têsknotê za
normalnoœci¹.
Niektórzy
pochodzili
z tragicznych
domów, inni
w miarê
normalnych.
Niejeden swoich rodziców wpêdzi³ w powa¿ne k³opoty, niejeden
skonfliktowa³ siê z nimi, czasem ucieka³ z domu. Jednak w tych dniach
chcieli byæ w domu i to nawet wtedy gdy ten dom by³ biedny.
Patrzê na nasz wierzenicki dom dla m³odzie¿y prowadzony przez
Caritas. Ró¿ni siê on znacznie od pañstwowego poprawczaka. Problemy
zbli¿one, inaczej jednak siê pracuje. Inaczej przygotowuje siê
i organizuje œwiêta. S¹ tutaj du¿o piêkniejsze, du¿o radoœniejsze, du¿o
prawdziwsze ni¿ tam. Ch³opcy i dziewczyny nosz¹ jednak w sercu tê
sam¹ nostalgiê za domem rodzinnym. Niektórzy, co widaæ, mocno
¿a³uj¹, ¿e nie mog¹ tam pojechaæ.
¯artem mówi³em niejednemu: Pan Bóg uœmiechn¹³ siê do ciebie i da³ ci
mo¿liwoœæ spêdzenia piêknego czasu w pensjonacie w Wierzenicy
(du¿o ³adniejszy i przyjemniejszy ni¿ np. poprawczak przy
Wagrowskiej w Poznaniu). Wykorzystaj dla siebie z po¿ytkiem ten
czas, wtedy wrócisz na dobre do swojego domu, wtedy znowu zbli¿ysz
siê do swoich bliskich i tak ju¿ zostanie. Czasami nie warto siê
spieszyæ, czasami trzeba siê oddaliæ by potem z radoœci¹ powróciæ.
Niekiedy te¿ trzeba prawdziwie za czymœ zatêskniæ. Bliskoœæ rodzinn¹
buduje siê przez ca³y rok, a nie tylko od œwiêta. Warto byæ zdrowym by
w tym tworzeniu piêkna i dobra móc prawdziwie uczestniczyæ.
Kiedy œwiêta mija³y nie raz tutaj w poprzednich latach s³ysza³em od
m³odzie¿y: jeszcze nigdy nie prze¿ywaliœmy tak przyjemnie œwi¹t.
W takim oœrodku jak nasz, œwiêta rzeczywiœcie mog¹ byæ radosne
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i pogodne. Wynika to z tego, ¿e m³odzie¿ w ca³oœci, pocz¹wszy od
œciêcia drzewka choinkowego w lesie, poprzez ustawianie ¿³óbka,
przyrz¹dzanie potraw i nakrywanie sto³u, wszystko przygotowuje sama
i ¿e doroœli którzy w tym pomagaj¹ staraj¹ siê te¿ pokazaæ, ¿e
w centrum œwi¹t jest Jezus.
W odleg³ej historii Jezus Zbawiciel narodzi³ siê na sianie przy ¿³obie.
Jeœli dzisiaj to wspominamy mamy nadziejê, ¿e bêdzie On rodzi³ siê
duchowo w ludzkich sercach. To jest gwarancja dobrego ¿ycia.
B³ogos³awiê ca³y wierzenicki dom dla m³odzie¿y na czas przygotowania
i potem prze¿ywania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku. B³ogos³awiê ka¿dego.
x Przemys³aw Kompf
W listopadowym numerze ukaza³o siê ³adne wspomnienie o œp.
Mariannie Kosmali napisane przez córki Wandê i Jolê. Siostry
poprosi³em raz jeszcze by tym razem napisa³y nam wspomnienie o tym
jak prze¿ywa³y œwiêta w swoim rodzinnym pe³nym serdecznoœci domu.
XPK

Gdy siêgamy pamiêci¹ do naszego dzieciñstwa to zapach Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia kojarzy nam siê z niepowtarzaln¹ atmosfer¹ oczekiwania na
coœ wspania³ego ,jedynego w ca³ym roku,To pieczenie pierników/które
czasami wczeœniej siê wyjada³o mimo ukrycia/,Pucowanie domu,nasz¹
Kochan¹ mamê,która ''tacha³a''choinkê z lasu. Choinkê ubiera³yœmy my
dzieci /córki/ mimo, ¿e by³a ju¿ energia elektryczna, to na choince
zawsze œwieci³y œwieczki / i nie pamiêtam ,¿eby kiedykolwiek choinka
siê od nich zapali³a/. Kiedy ¿yli dziadkowie /rodzice taty/,to babcia
zawsze gra³a pierwsze skrzypce. Ona sma¿y³a karpia, innych ryb wtedy
nie kupowa³o siê. Zreszt¹ tego karpia jada³o siê tylko raz w roku w³aœnie
na Wigiliê. Sma¿eniem ryb w naszej rodzinie zawsze zajmowa³a siê
najstarsza kobieta. Najpierw babcia, potem mama. Oprócz ryb
tradycyjn¹ potrawê stanowi³y makie³ki /my dzieci nie lubi³yœmy tego, bo
by³o bardzo s³odkie /, kapusta z grzybami, z grochem, nasze ulubione
pierogi z grzybami, barszcz, kompot z suszonych samodzielnie owoców,
z suszu jak popularnie siê mówi³o. W sumie oczywiœcie 12 potraw.
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Pamiêtamy te¿ puste miejsce czekaj¹ce na zab³¹kanego wêdrowca.
Gdzieœ w opowieœciach babci przypomina nam siê ,¿e przed wojn¹ ktoœ
je zaj¹³. To miejsce dalej czeka ka¿dej Wigilii. My dziewczyny
ubiera³yœmy stó³ /oczywiœcie zawsze by³a kontrola/ na Wieczerzê bia³y
obrus, naj³adniejsza zastawa, sianko z naszej ³¹ki, na centralnym
miejscu op³atek /który 2 tygodnie wczeœniej roznosi³ pan koœcielny/.
Wypatrywa³yœmy pierwszej gwiazdki, potem Modlitwa. Babcia czyta³a
fragment Pisma Œw., dzielenie siê op³atkiem pocz¹wszy od najstarszych.
Po Wieczerzy dziadek szed³ do zwierz¹t z op³atkiem tak by³o co roku.
W czasach naszego dzieciñstwa nie przychodzi³ osobiœcie gwiazdor, ale
prezenty zostawia³ zawsze w korytarzu, bo jak mówi³a mama mia³
ogrom pracy i nie nad¹¿a³. Potem œpiewanie kolêd, babcia z ksi¹¿eczki
do nabo¿eñstwa, ¿eby œpiewaæ wszystkie zwrotki. Tak g³oœno
œpiewa³yœmy, ¿e ochryp³yœmy.
A na 24 na Pasterkê do
Wierzenicy pieszo. Potem jak
doros³yœmy mama piek³a karpie
i by³o tak samo, z tym ,¿e ma³e
wnuczêta ubiera³y choinkê
/rozbijaj¹c niechc¹cy trochê
bombek/ pomaga³y, ale i
przeszkadza³y ale to by³o takie
mi³e. Pojawi³ siê gwiazdor z
rózg¹ /wszyscy domownicy
trochê na ni¹ zas³u¿yli/. Wnuki
przeœciga³y siê w pacierzu,
wierszykach, piosenkach, aby
otrzymaæ upragniony prezent. Ziêciowie mamy œpiewali kolêdy na
g³osy, a wtórowa³y im ¿ony i dzieci. Ja mimo, ¿e za³o¿y³am w³asn¹
rodzinê, to przez 30 lat przyje¿d¿aliœmy na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
do Dêbogóry, ¿eby je spêdziæ z rodzicami i rodzin¹ siostry. Dom by³
pe³en weso³ego rozgardiaszu, ¿yczeñ. Dba³oœæ o tradycjê, tê najbardziej
tradycyjn¹ przekazywan¹ z pokolenia na pokolenie. Nic siê nie zmieni³o
od czasów babci, tyle samo potraw no mo¿e dosz³y inne ryby bardziej
/chude/. Czekanie na pierwsz¹ gwiazdkê,op³atek, kolêdy, no i Pasterka,
ale ju¿ nie pieszo tylko samochodem. Po œmierci mamy naszego
dobrego ducha domu nic nie jest tak samo. Ale staramy siê zachowaæ
wszystko to dla naszych dzieci i wnuków. To magiczne miejsce
Dêbogóra nasz dom rodzinny
Siostry Jola i Wanda
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W czerwcowym wydaniu „Wierzeniczeñ” zamykaj¹c etap wiosennych
prac parafii, pisa³em o materialnych zamierzeniach na okres lata
i wczesnej jesieni. Wyrazi³em zdanie, ¿e za kilka miesiêcy bêdzie mo¿na
zweryfikowaæ te zamiary, czy zosta³y one zrealizowane, czy te¿ nie.
Cieszê siê, ¿e wszystkie zamys³y doczeka³y siê realizacji, a nawet uda³o
siê zrobiæ wiêcej. W miêdzyczasie przysz³y jeszcze nowe pomys³y, które
uzna³em za mo¿liwe do podjêcia. Pod wzglêdem wydatków miniony rok
by³ dla parafii du¿o ³atwiejszy ni¿ poprzedni. W 2013 trzeba by³o
zmierzyæ siê z ca³oœci¹ budowy wiaty. Brak œrodków móg³ zahamowaæ
postêp prac, te zaœ musia³y nastêpowaæ kolejno jedne po drugich.
W tym roku zadanie by³y ³atwiejsze. Realizowaliœmy po kolei kilka
inwestycji. Ka¿d¹ oddzielnie w swoim czasie. Nie zrobienie czegoœ, nie
mia³o wp³ywu na nic. Po prostu by czegoœ nie by³o. Wiosn¹ radowa³em
siê zmian¹ otoczenia koœcio³a i terenu przy wiacie. Nie zdawa³em sobie
sprawy ile dzieciaki (i nie tylko one) bêd¹ mia³y radoœci z placyku
zabaw, a przede wszystkim z kolejki linowej. Jesieni¹ cieszy³em siê, ¿e
piêknie zmieni³ siê wystrój prezbiterium kaplicy w Kar³owicach, ¿e
uczyniliœmy godnym miejsce chwa³y Jezusa Dobrego Nauczyciela.
Zarówno w Wierzenicy jak i w Kar³owicach zosta³o zamontowane
urz¹dzenie multimedialne. Dziêki temu mo¿emy obejrzeæ wiele
piêknych i wartoœciowych obrazów. Pod wiat¹ pojawi³y siê dodatkowe
dwa sto³y, wykonane w ten sam sposób co poprzednie, stanowi¹ce
uzupe³nienie jej wyposa¿enia.
Zakupy dodatkowe o których wczeœniej nie myœla³em, to porz¹dne
dywany do koœcio³a w Wierzenicy i w Kar³owicach, urz¹dzenie
nag³aœniaj¹ce do wykorzystania nie tylko pod wiat¹ ale w czasie procesji
Bo¿ego Cia³a i na cmentarzu. 1 listopada mogliœmy zobaczyæ
a w³aœciwie us³yszeæ, jego praktyczne zastosowanie. Przy ró¿nych
okazjach problemem by³ brak odpowiedniej drabiny, która umo¿liwi³aby
prowadzenie prac na wysokoœci. Nabyliœmy wiêc tak¿e tak¹ drabinê
i mo¿emy siê wspinaæ na 11 m w górê. Pozwoli to dotrzeæ na dach
koœcio³a. Drobnym problemem jest przechowywanie jej i przewo¿enie
z miejsca na miejsce. Wymienionych zosta³o szereg uszkodzonych desek
na zewn¹trz koœcio³a i wie¿y. W Kar³owicach w œwietlicy pod kaplic¹
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parafia zamontowa³a nowe grzejniki, zmieniaj¹c system grzewczy
z gazowego na elektryczny. Czy oka¿e siê to tañsze, zobaczymy dopiero
po zimie.
Ca³oœæ tegorocznych wydatków inwestycyjnych zamknê³a siê kwota
ponad 80 tys. z³. Oprócz tego parafia terminowo op³aca³a wszystkie
œwiadczenia bie¿¹ce typu:woda, pr¹d, wywóz œmieci z probostwa
i przede wszystkim z cmentarza. Ta ostatnia pozycja to koszt ponad
11 tys. W przysz³ym roku bêdzie to wydatek ni¿szy. W tym
uwzglêdnia on koszty likwidacji starego œmietnika.
Parafia funkcjonuje na p³aszczyŸnie materialnej dziêki wsparciu osób,
które do niej nale¿¹, które czuj¹ siê z ni¹ zwi¹zane. Dysponuj¹c
groszem spo³ecznym powinna byæ wzorem dobrego i rozs¹dnego
zarz¹dzania. Dziêkujê wszystkim wspieraj¹cym nasz¹ parafiê w jej
wysi³kach materialnych. W perspektywie roku 2015 widzê nastêpuj¹ce
zadania: dokoñczenie remontu strychu probostwa, gdzie jeszcze w 2010
roku wykonanych zosta³o 70 % prac. Potem, w zwi¹zku z remontem
krypty i budow¹ wiaty, musia³a nast¹piæ czteroletnia przerwa. Na
szczêœcie nic nie zosta³o zniszczone i prace mo¿na podj¹æ dalej.
Chcia³bym by efektem tych wysi³ków by³o stworzenie na probostwie
sali parafialnej. Dotychczas poza Kar³owicami parafia takowej nie
posiada. Myœlê tak¿e o zmianie wystroju zakrystii, pobudowaniu tam
dostosowanej do potrzeb nowej szafy wraz z sejfem. Na wiacie trzeba
dorobiæ rynny. W Kar³owicach na chórze kaplicy do jesieni powinny
byæ zainstalowane organy. Tak jak w 2014 te zadania bêdziemy robiæ
w miarê mo¿liwoœci po kolei. Nic siê nie stanie, jeœli coœ nie dojdzie do
skutku.
Parafia tak¿e zamierza zakupiæ kawa³ek ziemi (nieca³y 1 ha) aby mo¿na
poszerzyæ cmentarz parafialny. Bezpoœredni zakup od Agencji Rolnej
wydaje siê najprostsz¹ form¹ zrealizowania tego zadania. Nie potrafiê
powiedzieæ jak d³ugo potrwa strona prawna za³atwienia tego
wszystkiego. Czy temat zamknie siê ju¿ w przysz³ym roku, tego nie
wiem. Ze wzglêdu na wagê sprawy trzeba byæ na to przygotowanym .
Wskaza³em najwa¿niejsze zamierzenia. Zapewne kilka innych
drobniejszych spraw siê jeszcze pojawi pojawi.
x Przemys³aw Kompf
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Kiedy, ku naszemu zdziwieniu, dochodzimy do jakiegoœ ma³ego jubileuszu
„Wierzeniczeñ”, ileœ lat albo jakaœ „okr¹g³a” liczba numerów, pojawiaj¹
siê na naszych ³amach zwi¹zane z tym refleksje. Na pocz¹tku, kiedy któryœ
z naszych czytelników coœ na ten temat napisa³, by³o to sympatyczne dla
zespo³u redakcyjnego zaskoczenie. Tak¿e sami zwracaliœmy siê do
niektórych osób z proœb¹ o przedstawienie postrzegania naszej pracy, czy
to w formie ankiety czy tekstu. Kiedy na horyzoncie pojawi³ siê koniec 15
roku istnienia pisma i jego 115 numer, trafi³y do nas teksty z bliska i bardzo
daleka. Wszystkie osoby, które napisa³y, poprzez „Wierzeniczenia”
zafascynowa³y siê Wierzenic¹ i Augustem Cieszkowskim. Doprowadzi³y je
do tego dziœ wa¿nego dla nich miejsca ró¿ne drogi. Na pocz¹tku nie zawsze
proste i ³atwe. Okaza³o siê te¿, ¿e w rodzinnych stronach matki hrabiego
Augusta, mieszkaj¹ panie obdarzone talentem literackim i tym samym
w skierowanych do nas s³owach pojawi³y siê rymy wierszy. Dziêkujemy za
motywuj¹ce nas s³owa.
W³odzimierz Buczyñski
redakcja „Wierzeniczeñ”

Termin „wierzeniczenia”, stworzony przez wielkiego poetê Zygmunta
Krasiñskiego, odnosi³ siê do jego rozmów o filozofii, prowadzonych
w Wierzenicy z Augustem Cieszkowskim. S³owo to, ilustruj¹ce genius
loci, zosta³o przyjête jako tytu³ pisma wychodz¹cego ju¿ od 15 lat przy
parafii pod wezwaniem œw. Miko³aja w Wierzenicy. W pracach rady
redakcyjnej bior¹ udzia³ entuzjaœci: charyzmatyczny duszpasterz
proboszcz, a tak¿e dwie pary ma³¿eñskie wierzenicki so³tys (redaktor
odpowiedzialny pisma) z ¿on¹ i ma³¿eñstwo regionalistów z Wierzonki.
S¹ oni autorami wiêkszoœci materia³ów, ale do Wierzeniczeñ pisuj¹ te¿
inne osoby. Szczególny zeszyt listopadowy zawiera wspomnienia o tych,
którzy odeszli.
Ma³a jest wierzenicka parafia, w sk³ad której wchodzi tylko kilka
niedu¿ych wiosek, ma³y jest zabytkowy koœció³ek w Wierzenicy
(a jeszcze mniejsza kaplica w Kar³owicach), ale wydawane regularnie
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pismo Wierzeniczenia jest wielkie
duchem i zas³uguje na wielkie
uznanie. Wartoœæ pisma, czytanego
równie¿ przez osoby spoza parafii,
zosta³a dostrze¿ona
Wierzeniczenia uzyska³y nagrodê
„Znaki dobra”. Autorzy tej notatki
te¿ czytaj¹ Wierzeniczenia od
wielu lat i ceni¹ tê comiesiêczn¹ lekturê. Wierzeniczenia w domu
mieliœmy znacznie wczeœniej ni¿ dom (dwór) w Wierzenicy.
Wœród publikowanych materia³ów znajdujemy m¹dre i dobre s³owa
duszpasterza, a tak¿e informacje z ¿ycia parafii i parafian i notatki
o bie¿¹cych wydarzeniach. Liczne artyku³y traktuj¹ o ma³ej ojczyznie
i o historycznym dziedzictwie tych okolic.
W ostatnich latach na terenie parafii dzia³o siê bardzo du¿o. Mo¿na wiêc
by³o przeczytaæ w Wierzeniczeniach o tym, ¿e w koœciele ksi¹dz
proboszcz przeprowadzi³ renowacjê o³tarzy i rodzinnej krypty
Cieszkowskich, wyremontowa³ schody przed koœcio³em i przed
plebani¹, a tak¿e zbudowa³ okaza³¹ wiatê dla turystów i ma³y ogródek
jordanowski - plac zabaw dla dzieci. Wierzeniczenia z ¿yczliwym
zainteresowaniem œledzi³y postêpy prac nad odbudow¹ zabytkowego
dworu Cieszkowskich. Po wielu latach przerwy dwór znowu sta³ siê
miejscem wierzeniczeñ w duchu Krasiñskiego i Cieszkowskiego
przemówieñ i dyskusji o rzeczach wa¿nych. Pismo Wierzeniczenia
dostrzega fakt, ¿e Wierzenica piêknieje. Wielu mieszkañców remontuje
swoje domy i mieszkania i stara siê dbaæ o ³ad w otoczeniu. Ciesz¹ oczy
kwietniki, wysprz¹tane drogi œródpolne i nowo za³o¿one szlaki
spacerowo - turystyczne. Wierzeniczenia informuj¹ o tym wszystkim,
a tak¿e o parafialnych imprezach plenerowych po³¹czonych z agape,
o wyjazdach wakacyjnych parafian, czy o dzia³aniach Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego.
Grupa skupiona wokó³ Wierzeniczeñ pe³ni rolê integruj¹c¹ lokaln¹
spo³ecznoœæ. To w³aœnie redakcja zainicjowa³a powo³anie komitetu
obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, które
okaza³y siê niezmiernie udane, a ich ranga przesz³a najœmielsze
oczekiwania. Obszerne informacje o obchodach znajdujemy w wielu
kolejnych zeszytach Wierzeniczeñ.
Prace osób skupionych wokó³ Wierzeniczeñ wpisuj¹ siê w ducha
filozofii czynu g³oszonej przez Cieszkowskiego. Dzia³aniem
konstruktywnym jest nie tylko budowanie z kamieni, cegie³, cementu
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i drewna (co te¿ dzieje siê w Wierzenicy), ale te¿ tworzenie konstrukcji
myœlowych, w tym prowadzenie pisma, które niesie wa¿ne treœci.
Z okazji jubileuszu 15-lecia pisma sk³adamy twórcom, dobrodziejom,
i sympatykom pisma ¿yczenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci,
a samemu pismu Wierzeniczenia, ¿yczymy powodzenia przez wiele
nastêpnych lat.
Rodzina Kundzewiczów
15-lecie „Wierzeniczeñ” to wielki sukces ma³ej spo³ecznoœci
Wierzenicy.
Wierzeniczeniami nazwali kiedyœ Cieszkowski i Krasiñski swoje
d³ugie, owocne rozmowy. To oryginalne wyra¿enie funkcjonuje do dziœ
i jest wspania³¹ nazw¹ gazety parafialnej. Dziêki uprzejmoœci pañstwa
Buczyñskich mam mo¿liwoœæ od kilku lat tak¿e i ja mieszkanka
Swarzêdza „Wierzeniczenia” otrzymywaæ i czytaæ. A tym samym tak¿e
dowiadywaæ siê o wielu inicjatywach s³u¿¹cych mieszkañcom parafii,
pomyœleæ nad publikacjami i katechezami ks. proboszcza Przemys³awa
Kompfa a tak¿e pog³êbiaæ wiedzê o zabytkowym koœciele drewnianym
i Auguœcie Cieszkowskim. Szczególnie cenie sobie jednak listopadowe
wydania pisma poœwiêcone pamiêci zwyczajnych-niezwyczajnych osób
zmar³ych zwi¹zanych Ziemi¹ Wierzenick¹.
To na pierwszy rzut oka bardzo niepozorne, czarno bia³e wydawnictwo
jest bardzo dobre. Dobre nie tylko w swej treœci, ale tak¿e czyni¹ce
dobro. Œwiadczy o tym tak¿e „Znak Dobra” czyli przyznana pismu
w roku 2013 nagroda dziennikarzy poznañskich.
Gratulujê zatem jubileuszu twórcom pisma ks. Przemys³awow
i Kompfowi, Gra¿ynie i Maciejowi Dominikowskim, Ewie
i W³odzimierzowi Buczyñskim, a tak¿e Weronice i Piotrowi Pomin, którzy
niedawno do³¹czyli do zespo³u redakcyjnego.
Halina Staniewska
Swarzêdz

Pomys³, który narodzi³ siê w roku 1999 by³ bardzo trafiony. Pismo
„Wierzeniczenia” wychodz¹ce przy parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy to
dokument dziejów œwiadcz¹cy o doskona³ej wspó³pracy szeregu
instytucji, spo³ecznoœci lokalnej i wielu aktywnych ludzi. Wszyscy
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zaanga¿owani w jego tworzenie chc¹ w sposób bardzo przystêpny dla
odbiorców oraz oparty na wartoœciach chrzeœcijañskich przedstawiæ nie
tylko historiê Wierzenickiej Ziemi. Pismo informuje mieszkañców i ludzi
z poza terenu parafii o wa¿nych wydarzeniach, którymi ¿yje ta wspania³a
i bogata w walory krajobrazowe ziemia. Na jego ³amach zawiera siê
niejako cz¹stka historii tego terenu, ludzi ¿yj¹cych i pracuj¹cych na tym
skrawku ojczystej ziemi.
Na ogromn¹ uwagê zas³uguje postaæ znakomitego cz³owieka, wielkiego
Polaka Augusta hr. Cieszkowskiego, którego jubileusz 200-lecia urodzin
obchodziliœmy we wrzeœniu 2014 roku. Mia³am ogromny zaszczyt
uczestniczyæ w tych piêknych i wzruszaj¹cych uroczystoœciach. Mia³y one
dla mojej osoby szczególnie podnios³y charakter gdy¿ pracujê w Pa³acu
Cieszkowskich w Surhowie, w którym obecnie mieœci siê Dom Pomocy
Spo³ecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Ten jubileusz to ogromny sukces ca³ego zespo³u tworz¹cych
„Wierzeniczenia”. I jakkolwiek to zabrzmi, ufam, ¿e lokalne pismo jest
potrzebne oraz, ¿e z biegiem lat jego wartoœæ wzroœnie. Dziêki Ewie
i W³odkowi Buczyñskim autorom, którzy odwiedzali Surhów to miejsce
bliskie mojemu sercu te¿ trafi³o na ³amy „Wierzeniczeñ” za co sk³adam im
serdeczne podziêkowania. ¯yczê moim przyjacio³om i ca³emu zespo³owi
redakcyjnemu zdrowia i si³y do dalszej pracy, dobrych tematów, jak
najlepszej wspó³pracy z wszystkimi autorami, instytucjami oraz
zachowania tego szacunku i uznania czytelników, które ju¿ osi¹gnêliœcie.
ZACNY JUBILEUSZ
„Wierzeniczenia” jubileusz maj¹
Bo piêtnastoletni sta¿ ju¿ posiadaj¹
Pismo to co miesi¹c nam siê ukazuje
I moc wartoœciowych treœci prezentuje
Galeri¹ zdjêæ gminê nam promuje
Piêkno przyrody i zabytki pokazuje
Fotorelacje z licznych uroczystoœci
Ukazuj¹ ¿ycie gminy i przyby³ych nañ goœci.
Zawarte s¹ tutaj ludzi zacnych wspomnienia,
By przybli¿yæ przesz³oœæ, uchroniæ od zapomnienia.
Dowiedzieæ siê mo¿na o naszym dziedzictwie kulturowym
O wspania³ych tradycjach, zwyczajach ludowych
Dla ka¿dego zainteresowanego coœ do poczytania
„Wierzeniczenia” wci¹¿ nam dostarczaj¹
Cennych informacji, czasem rozbawiaj¹
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Wiêc dziêkujê za wk³ad pracy ca³ej redakcji
¯yczê kolejnych jubileuszów i licznych publikacji
Oraz du¿o gratulacji.
Anna Horecka
Surhów

W kalendarzu liturgicznym mamy tak wiele wydarzeñ, œwi¹t
obchodzonych w odmiennych nastrojach i rozmaitych dekoracjach Wielki Post, Wielkanoc, Bo¿e Cia³o, do¿ynki, paŸdziernik z ró¿añcem,
Wszystkich Œwiêtych, Bo¿e Narodzenie... Czy jest coœ, co pasuje do ka¿dej
z tych okazji? W Wierzenicy o, dziwo jest! To „Wierzeniczenia”, których
pierwszy numer ukaza³ siê 6 grudnia 1999 roku. Prezent od œw. Miko³aja
okaza³ siê tak udany, ¿e parafianie ciesz¹ siê nim ju¿ od 15 lat i koñca tej
radoœci nie widaæ.
Czytelnicy nadal znajduj¹ tu wspomnienia, œwiadectwa
i przes³ania ksiêdza proboszcza, przegl¹d wydarzeñ, wykaz publikacji
zwi¹zanych z regionem, praktyczne porady, jak przygotowaæ tradycyjn¹
wigiliê lub porz¹dnie zrobiæ rachunek sumienia. To tu drukowane s¹
przyjemnie d³ugie wykazy ochrzczonych i poœlubionych oraz smutne, ale
za to krótkie zestawienia nazwisk tych, którzy odeszli z tego œwiata. Pismo
jest skarbnic¹ wiedzy o najs³ynniejszym mieszkañcu Wierzenicy
Auguœcie Cieszkowskim.
Od razu widaæ, ¿e Redakcja i Czytelnicy lubi¹ te swoje spotkania
przy lekturze. „Wierzeniczenia” pe³ne s¹ ciep³ych i bezpoœrednich
pogwarek. To na ich ³amach ksi¹dz „Przemo”, zaprasza³ na swój jubileusz
wszystkich chêtnych, zaznaczaj¹c przytomnie: „Nigdzie nie wysy³am
¿adnych indywidualnych zaproszeñ.”. A u progu 2012 roku, zwraca³ siê do
wiernych: „Piszê te s³owa w dniu wielkich mrozów, zacznê wiêc tak:
Trzymajmy siê ciep³o, niech Jezus rozpala Wasze serca”. NajwyraŸniej nie
przysz³o mu do g³owy, by skomentowaæ zimê po europejsku („Sorry, taki
mamy klimat”), lecz zrobi³ to w iœcie wierzenickim stylu.
Charakter pisma oddaje znany Czytelnikom rysunek ze œw. Miko³ajem,
biegn¹cym co si³ w nogach wprost z drukarni do koœcio³a z plikiem nowych
numerów. Miko³aj to energiczny i przywyk³y do trudów, z rozwian¹ brod¹,
obuty w solidne „glany”. Nic te¿ dziwnego, ¿e pod takim patronatem kr¹g
przyjació³ roœnie, a stary wierzenicki koœció³ nieustannie stanowi centrum
wymiany myœli i serdecznoœci. Nikomu tu nie straszny nawet diabe³
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mieszkaj¹cy we m³ynie, gdy¿ jak g³osi has³o na stronie internetowej
parafii: „Najlepsza woda œwiêcona jest w Wierzenicy”. Z takim
uzbrojeniem wszystkie przeszkody s¹ mo¿liwe do pokonania.
Czego z ca³ego serca Redakcji i Czytelnikom ¿ycz¹
Jacek Jagie³³o, Anna Kowalik, Monika Nagowska
Przyjaciele z Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolniczego
w Siennicy Ró¿anej

O, Redakcjo ma, droga,
choć społeczna, nieboga...
...oraz Ty, Redaktorze,
(lecz bez pensji, niebo¿ê),
nastaw uszu, by przyj¹æ ¿yczenia.
Niech ten trud wydawniczy,
choæ w niebiosach siê liczy
tam w najlepsz¹ lokatê siê zmienia.
To „na bank” nie s¹ ¿arty,
macie kredyt otwarty,
sam Miko³aj niech dba o finanse.
Porêczenia udzieli
(a¿ go chwal¹ anieli).
Z takim œwiêtym, to ka¿dy ma szansê.
August te¿ szepnie s³owo
i przelicz¹ na nowo,
jakie macie w Redakcji przychody.
Przy dwóch takich patronach,
kryzys Was nie pokona,
doczekacie siê w koñcu nagrody.
Nikt nie upad³ na g³owê,
porównania bankowe
zamierzone, bo takie dziœ czasy.
Lecz wyp³ata jedyna,
któr¹ ka¿dy otrzyma
nie wymaga okienka ni kasy.
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Na nic wszelkie wykrêty,
otrzymane talenty
na mno¿enie siê maj¹ ochotê.
Jaki œrodek p³atniczy
w koñcu bêdzie siê liczy³...
Czy „Znak Dobra” za dobr¹ robotê?
Gdy u progu wiecznoœci
Piotr Was zechce ugoœciæ,
z „Wierzeniczeñ” narêczem stawajcie.
Bo to bilet Wasz bêdzie
i do nieba, i wszêdzie.
O zbawienie siê ju¿ nie lêkajcie!
Monika Nagowska

Moje „œwiadectwo” dotycz¹ce piêknego jubileuszu „Wierzeniczeñ”
bêdzie siê zapewne ró¿niæ od innych z uwagi na to, ¿e nie nale¿ê ani do
spo³ecznoœci Wierzenicy, ani Wierzonki, ani Kobylnicy ani w ogóle
¿adnego miejsca zwi¹zanego z redakcj¹ periodyku, który trzymacie teraz
Pañstwo w rêkach. Z „Wierzeniczeniami” a w³aœciwie z Ew¹ i W³odkiem Buczyñskimi po³¹czy³ mnie… August hr. Cieszkowski. A jak to
siê sta³o? Opowiem o tym poni¿ej.
W³odka Buczyñskiego (wówczas jeszcze „pana W³odzimierza”),
nale¿¹cego do œcis³ego grona osób tworz¹cych czasopismo
„Wierzeniczenia”, a jednoczeœnie s³yn¹cego w okolicy jako ktoœ, kto
o wielkopolskiej linii rodu Cieszkowskich wie wszystko (a nawet
jeszcze wiêcej) pozna³am w pierwszych miesi¹cach mojej pracy w
redakcji „Wieœci Akademickich”. By³ to rok 2009. Zapewne wiosna.
Zadzwoni³am do „pana W³odzimierza”, bo poleci³ mi go profesor
Andrzej Dubas, emerytowany ju¿ wówczas pracownik naukowy naszej
Alma Mater, zajmuj¹cy siê badaniem ¿ycia i dzia³alnoœci spo³ecznoedukacyjno-ekonomicznej Augusta hr. Cieszkowskiego a o tê postaæ mi
w³aœnie chodzi³o. Jako osoba niezwi¹zana dot¹d z Uniwersytetem
Przyrodniczym (koñczy³am polonistykê na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza) bada³am historiê mojego nowego miejsca pracy
i natrafi³am na postaæ niezwyk³¹, która „uwiod³a” mnie niemal od
pierwszego wejrzenia: w³aœnie Augusta Cieszkowskiego seniora, patrona
(przynajmniej teoretycznie) wspomnianej wy¿ej poznañskiej uczelni.
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W³odek Buczyñski… przepraszam, wówczas jeszcze „pan
W³odzimierz”, us³yszawszy w telefonie, ¿e dzwoniê z Uniwersytetu
Przyrodniczego i proponujê „Wierzeniczeniom” nawi¹zanie kontaktu
oraz wspó³pracy (a raczej, ¿e proszê o pomoc w bli¿szym poznaniu
dokonañ Augusta Cieszkowskiego bo rzeczywiœcie, niewiele o tym
cz³owieku wówczas wiedzia³am), niemal natychmiast próbowa³ mnie
„spuœciæ na drzewo”, mówi¹c kolokwialnie. „Pani z UP?” zapyta³
k¹œliwie. „Chce pani rozmawiaæ na temat Cieszkowskiego???” [te trzy
pytajniki w jego g³osie wyraŸnie wówczas „us³ysza³am” przez telefon,
dajê s³owo! W³aœnie nie jeden, a co najmniej trzy!] „Tttak,
nnnappprawdê…” wyszepta³am zbita z tropu i lekko ju¿ pod³amana,
myœl¹c, ¿e zaraz us³yszê trzask odk³adanej s³uchawki i skoñczy siê moja
przygoda z Augustem Cieszkowskim, Wierzenic¹, „Wierzeniczeniami”
i w ogóle tym wszystkim. „Hmmm…” mrukn¹³ po chwili zniechêcaj¹co pan W³odzimierz. „No, nie wiem, nie wiem… Zdaje siê, ¿e
pañstwo doœæ definitywnie po¿egnali siê z Augustem Cieszkowskim!”
podsumowa³ swoj¹ wypowiedŸ mój rozmówca i groŸnie zmarszczy³
brwi [to te¿ wyraŸnie „zobaczy³am” przez tê nieszczêsn¹ s³uchawkê
telefonu. Naprawdê!]. Potulnie spuœci³am g³owê (W³odek tego nie
widzia³, teraz mu siê do tego przyznajê) i w akcie ostatecznej rozpaczy
przyst¹pi³am do „planu strategicznego numer dwa”, czyli do próby
zmiêkczenia kamiennego (wówczas) serca redaktora „Wierzeniczeñ”.
Wiedzia³am bowiem, o co mu mo¿e chodziæ i dlaczego jest taki groŸny i
z lekka jadowity w stosunku do mnie: Akademia Rolnicza im. Augusta
Cieszkowskiego, zmieniaj¹c w 2008 roku nazwê na Uniwersytet
Przyrodniczy, „zgubi³a” gdzieœ po drodze swego patrona w nazwie, co
bardzo niedobrze zosta³o odebrane przez wielbicieli tego wybitnego
Wielkopolanina, miêdzy innymi redakcjê „Wierzeniczeñ” i jej
przyjació³. A ja dzwoni³am jako pracownik w³aœnie tej uczelni…
Musia³am dobrze siê wysiliæ, by „pan W³odzimierz” w ogóle zechcia³
ze mn¹ zacz¹æ rozmowê. Ale uda³o siê. Kontakt zosta³ nawi¹zany,
pierwsze koty posz³y za p³oty, lecz ja jeszcze przez d³ugi czas musia³am
udowadniaæ i przekonywaæ zarówno W³odka, jak i wkrótce poznan¹
urocz¹ jego ma³¿onkê Ewê (zwan¹ Jark¹), ¿e moje zainteresowanie
autorem „Ojcze nasz” nie jest chwilowym flirtem, ale powa¿nym
zauroczeniem, i ¿e chocia¿ moja uczelnia doœæ nie³adnie obesz³a siê
ze swoim patronem, to ja do³¹czy³am do grona tych, którzy walcz¹
o przyznanie mu nale¿ytego miejsca w panteonie „gwiazd”,
z przywróceniem jego imienia i nazwiska do oficjalnej nazwy tej
placówki w³¹cznie.
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W koñcu „pan W³odek” (ju¿ nie: groŸny „W³odzimierz”) uwierzy³ w
moje szczere zamiary, a jego lodowate z pocz¹tku serce odtaja³o. Ale to
nie by³o dla mnie zadanie ³atwe!
A póŸniej… póŸniej by³y msze w koœció³ku œw. Miko³aja w Wierzenicy
i mniej lub bardziej oficjalne spotkania, podczas których pozna³am
niezwyk³ego i charyzmatycznego proboszcza ks. Przemys³aw
a Kompfa… Potem zaœ to ju¿ siê potoczy³o lawinowo i dane mi by³o
poznaæ wielu innych wspania³ych ludzi, bezinteresownie pracuj¹cych na
rzecz swojej lokalnej spo³ecznoœci, w tym pozosta³ych cz³onków
redakcji „Wierzeniczeñ”.
I nie ¿a³ujê! Nie spotka³am dot¹d tak wielu ludzi skupionych na tak
ma³ym terenie, maj¹cych tak wielkie z³ote serca!
„Wierzeniczenia” serdecznie pozdrawiam i ¿yczê d³ugich lat piêknej
i wytrwa³ej pracy!
Ewa Strycka, redaktor naczelna „Wieœci Akademickich”
(dwumiesiêcznika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

We wrzeœniowym numerze „Prosto z Ratusza”, pisma czytanego przez
kilka tysiêcy osób na terenie naszej gminy i powiatu, na stronie trzeciej
w sprawozdaniu „Wielkie œwiêto Augusta Cieszkowskiego” napisano
zaraz z drugim, zdaniu:
„Od wrzeœnia 2010 r. - kiedy to w zespole pisma „Wierzeniczenia”
powsta³a idea upamiêtnienia wybitnego mieszkañca ziemi swarzêdzkiej,
Augusta Cieszkowskiego, wielu ludzi po³¹czy³o swoje wysi³ki we
wspólnym dzia³aniu...”
Dok³adnie tak rzeczywiœcie by³o. W pocz¹tku wrzeœnia 2010 roku
u progu 196 rocznicy w zespole redakcyjnym mocno poszerzonym
o jeszcze wiele innych osób, zwi¹zanych jednak œciœle z Ziemi¹
Wierzenick¹, spotkaliœmy siê na probostwie w Wierzenicy dla
omówienia nadchodz¹cego jubileuszu 200 lecia urodzin Augusta
Cieszkowskiego. Nikomu wtedy ta data nie wydawa³a siê zbyt odleg³a.
Nakreœliliœmy sobie ogólnie plan dzia³añ, które maj¹ byæ podjête tu
w Wierzenicy. Wiedzieliœmy, ¿e na to potrzeba sporo czasu, wielu
przygotowañ, pracy i oczywiœcie pieniêdzy.
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W tym sk³adzie nigdy wiêcej siê nie spotkaliœmy. Natomiast ustalenia
i w tym tkwi fenomen tych rozmów, zosta³y zrealizowane wszystkie:
odbudowa dworu, odnowienie krypty grobowej, popularne publikacje
ksi¹¿kowe, konkursy szkolne, og³oszenie roku Cieszkowskiego,
w³¹czenie du¿ej iloœci podmiotów zewnêtrznych w przygotowanie
uroczystoœci. Dziœ wspominaj¹c tamto spotkanie, nie ma tylko pewnoœci
co do tego, czy by³a mowa o wiacie, czy te¿ ten pomys³ uzewnêtrzni³ siê
ciut póŸniej. Informacja „Wierzeniczeñ” ukaza³a siê wtedy pod
znacz¹cym tytu³em „Rok 2014” (5/73/2010).
Cieszy nas, ¿e to nie zosta³o zapomniane i pominiête.
O roli pisma lokalnego mogliœmy przekonaæ siê w szczególny sposób
w naszej redakcji w bie¿¹cym roku bêd¹cym 15 naszego istnienia.
Koordynowaliœmy i opisywaliœmy obchody. W pewnym momencie
z trudem wszystko mo¿na by³o ogarn¹æ. Skala wydarzeñ przeros³a nasze
najœmielsze marzenia. Oczywiœcie jest to zas³uga wielu, wielu osób
z ró¿nych miejsc i instytucji. „Wierzeniczenia” zarówno w wersji
drukowanej jak i poprzez prowadzenie strony internetowej, by³y i s¹
tym miejscem gdzie mo¿na by³o o tym siê przekonaæ. Dla nas jako
lokalnej redakcji jest to olbrzymia radoœæ i satysfakcja. Rok
Cieszkowskiego uda³ siê nadzwyczajnie.
Wszystkim osobom, które z nami wspó³pracowa³y serdecznie
dziêkujemy.
Zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ”

Grudzień miesiącem dzielenia się z innymi
Kolejny rok zbli¿a siê ju¿ ku koñcowi. Pozosta³ tylko grudzieñ, ostatni
miesi¹c, jednak doœæ szczególny, poniewa¿ kojarzy siê z dawaniem
i dzieleniem siê z innymi. Na myœl od razu nasuwa siê op³atek, którym
prze³amujemy siê z najbli¿szymi w wigiliê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Jest
to taki magiczny czas, gdy spotykamy siê w wiêkszym gronie, cieszymy
swoj¹ obecnoœci¹, rozmawiamy zatrzymuj¹c siê na chwilê w naszej
codziennej bieganinie, obdarowujemy prezentami. To te¿ moment, kiedy
czêsto wybaczamy innym, wspominamy tych, których ju¿ z nami nie ma,
patrzymy jak rosn¹ dzieci i z jak¹ radoœci¹ czekaj¹ na Gwiazdora czy
Miko³aja. Dajemy najbli¿szym nie tylko upominki, ale przede wszystkim
nasz czas i uwagê, czyli coœ, czego czêsto na co dzieñ nam brakuje.
W tym ostatnim miesi¹cu roku koncentrujemy siê równie¿ na
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wolontariacie: jest du¿o inicjatyw, poczynaj¹c od Szlachetnej Paczki, gdy
mo¿emy zrobiæ prezenty ludziom w potrzebie; poprzez wsparcie
noclegowni dla ludzi bezdomnych, równie¿ schronisk dla zwierz¹t
pomagaj¹c przetrwaæ im zimê. Czasem robimy darowizny, które mo¿na
odpisaæ od podatku i myœlimy na co przeznaczyæ 1% .
Przypuszczam, ¿e czêœæ osób czytaj¹cych ten tekst myœli „tak, tak to
w³aœnie wygl¹da z perspektywy osoby, która ma pracê, sta³e zarobki,
mo¿e sobie na coœ takiego pozwoliæ. Mnie to nie dotyczy”. A ja
przewrotnie powiem, i¿ jestem pewna, ¿e ka¿dy z nas znajdzie coœ, czym
móg³by siê podzieliæ. Osoby, którym dobrze siê wiedzie, podziel¹ siê
dobrami materialnymi: ubraniami, których nie potrzebuj¹, wespr¹
finansowo jakieœ organizacje, kupi¹ prezenty ubo¿szym. Ludzie w gorszej
sytuacji równie¿ podziel¹ siê tym, co maj¹ czêsto s¹ to bowiem bardzo
szczere osoby, wra¿liwe na cudz¹ krzywdê i choæ niewiele maj¹, to i tym
siê podziel¹. Najbiedniejsi natomiast, bêd¹cy na zasi³ku, rencie czy bez
œrodków do ¿ycia maj¹ coœ, czego zazwyczaj nie maj¹ ci najbogatsi.
Naprawdê. Tym czymœ jest czas. Nie musz¹ codziennie biegaæ do pracy,
za³atwiaæ tysi¹ca spraw, odbieraæ po zmroku dzieci ze szko³y i przedszkola. Te osoby czasu maj¹ pod dostatkiem. Najwa¿niejsze jednak jest
jak go spo¿ytkuj¹. Mo¿na oczywiœcie wpaœæ w marazm, nie robiæ nic.
Ogl¹daæ og³upiaj¹ce seriale w telewizji, przesiadywaæ pod sklepem,
patrzeæ w sufit i czekaæ a¿ sytuacja sama zmieni siê na lepsze. Ale ona
sama siê nie zmieni. Tacy ludzie powinni podzieliæ siê tym, co maj¹
najcenniejsze, czyli na przyk³ad spêdziæ czas ze swoimi dzieæmi,
zainteresowaæ siê co robi¹ po szkole, pomóc w lekcjach. Odwiedziæ
starsze osoby pomóc im w codziennych czynnoœciach, sprawunkach.
Czasem wystarczy z kimœ samotnym i starszym posiedzieæ i wys³uchaæ:
to jest wolontariat, na jaki staæ ka¿dego. Czêsto wystarczy po prostu siê
do kogoœ uœmiechn¹æ, kto tego akurat potrzebuje. Prawda jest taka, ¿e
najbogatsi nierzadko uspokajaj¹ swoje sumienie i próbuj¹ wynagrodziæ
najbli¿szym lub potrzebuj¹cym brak swojego czasu i osobistego
zainteresowania w sposób, jaki jest dla nich naj³atwiejszy poprzez
podzielenie siê swoim maj¹tkiem. Ci, którzy go nie posiadaj¹, powinni
zastanowiæ siê co sami mog¹ zrobiæ dla innych. Nawet pó³ godziny
spêdzone u samotnej osoby, zrobienie komuœ zakupów, przypilnowanie
dziecka jest równie cenne co paczka zrobiona dla kogoœ na œwiêta.
Najwa¿niejsze, to odkryæ czym mo¿emy siê podzieliæ i przede wszystkim:
zrobiæ to. Nie ma nic piêkniejszego ni¿ dzielenie siê i pomaganie innym.
Pamiêtajmy, ¿e dawane dobro wraca do nas samych podwójnie oraz:
„wszystko co uczyniliœcie jednemu z braci moich najmniejszych, mnieœcie
uczynili”. Dobrych Œwi¹t!!!
MSz
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Jeśli nie jest zaznaczone inaczej
od poniedziałku do piątku zawsze od 17.00
w sobotę od 9.00, w niedzielę od 13.00
Poniedzia³ek 29 grudnia
od 8.30 Wierzonka wszystkie bloki, tak jak w latach ubieg³ych
u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
od 17.00 u pozosta³ych: Gminna 9,11,13,15.
Wtorek 30 grudnia
od 8.30 Wierzenica u niepracuj¹cych i na zamówienie,
od 17.00 Wierzonka Gminna 17 i 19.
Pi¹tek 2 stycznia
od 8.30 Kar³owice u niepracuj¹cych i na zamówienie,
od 17.00 Wierzonka Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ.
Sobota 3 stycznia
Wierzonka, Gajowa, Gminna 38, i przy szkole, Dêbogóra, Kar³owicka,
od 14.30 Wierzenica, ul Lisia.
Niedziela 4 stycznia
Wierzenica: leœniczówka, Wierzenicka 23, 21,19, 17,
Dêbowa, Podjazd, Wierzenicka przy dworku.
Poniedzia³ek 5 stycznia
Wierzenica, Wierzenicka 24, 22, 20, 16, 14 i Œliwkowa.
Wtorek 6 stycznia
od 13.00 Kar³owice, Kasztanowa 1, 3, Topolowa 14,12,10,8 i 2,
Kasztanowa 12
Œroda 7 stycznia
Kar³owice, Kasztanowa 2 i 4.
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Czwartek 8 stycznia, Kar³owice, Kasztanowa 10, 8, 6.
Pi¹tek 9 stycznia,
od 8.30 Barcinek na zg³oszenie
i od 17.00, u pozosta³ych i Wierzonka ul Barciñska.
Sobota 10 stycznia, Wierzonka, Dzia³kowa nowa czêœæ i Leœników.
Niedziela 11 stycznia
Bugaj Swarzêdzka i Zachodnia, Wierzonka ul Ostatnia.
Poniedzia³ek 12 stycznia
od 16.30 Ludwikowo, Mielno, Leœna i Poznañska 13.
Wtorek 13 stycznia, Mielno, £¹kowa i Poznañska 15.
Œroda 14 stycznia, Mielno, Poznañska 1 – 9 i Grzybowa.
Czwartek 15 stycznia, Mielno, Poznañska od 24 do koñca.
Pi¹tek 16 stycznia, Mielno, Poznañska 14, 12 i Polna.
Sobota 17 stycznia
Mielno, Brzozowa, Akacjowa i Sarnia., od 14.30 Dêbogóra, D¹brówki.
Niedziela 18 stycznia, Dêbogóra, Czeremchowa, Jaworowa, Klonowa,
Kalinowa G³ogowa Wi¹zowa.
Poniedzia³ek 19 stycznia
od 8.30 Dêbogóra na zg³oszenie, od 17.00 Dêbogóra, Brzozowa.
Wtorek 20 stycznia, Dêbogóra, Dêbowa do starej czêœci wsi.
Œroda 21 stycznia
Dêbogóra, stara czêœæ wsi, Leœna, Wierzbowa, Kasztanowa.
W czwartek, pi¹tek i sobotê od 22 do 24 stycznia mog¹ zg³aszaæ siê
osoby z poza parafii, które chcia³yby ¿ebym je odwiedzi³ na
indywidualne zaproszenie.
Trzeba siê umówiæ w zakrystii lub telefonicznie 510 71 71 76.
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SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu
czerwonackiego, niedziela 21 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy
od 16.45 do 17.15 w Kar³owicach.
Pasterka, œroda 24 grudnia: 22.00 Kar³owice i 24.00 Wierzenica.
W pierwsze œwiêto Msze œw. w ci¹gu dnia jak w ka¿d¹ niedzielê:
o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy
i o 9.15 w Kar³owicach.
W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 17.30.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.
W niedzielê 28 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na
zakoñczenie ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny.
Zapraszam rodziny do wspólnego udzia³u w liturgii .
O 15.00 zapraszam na rodzinne œpiewanie kolêd przy ¿³óbku.
W œrodê 31 grudnia Msza œw.
w Wierzenicy o 17.30 i o 19.00 w Kar³owicach.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu.
W Nowy Rok 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej Rodzicielki
w Wierzenicy o pó³nocy odprawiona zostanie Pasterka Noworoczna.
W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione
o 12.30 i 17.30 w Wierzenicy
i o 15.00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zwracam uwagê, porz¹dku
niedzielnego.
We wtorek 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Msze
œw. jak w ka¿d¹ niedzielê
z dodatkow¹ o 17.30 w Wierzenicy.
Taca ze œwiêta przeznaczona jest na dzie³a misyjne Koœcio³a.
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