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Na Wielki Czwartek
– Kapłański Czwartek
na Wielkanoc AD 2014
Kerygmat w ¿yciu kap³ana
– prze¿ywany i g³oszony
S³owo kerygmat oznacza g³oszenie, proklamacje podstawowych prawd
ewangelii, nauczanie apostolskie, do dziœ dnia wspólne dla ca³ego œwiata
chrzeœcijañskiego. Treœæ kerygmatu mo¿na podzieliæ na kilka czêœci:
mi³oœæ Bo¿a, doœwiadczenie grzechu, odkupienie w Jezusie ukrzy¿owanym i i zmartwychwsta³ym, przyjêcie przez wiarê Jezusa jako Pana
i Zbawiciela swojego ¿ycia, pos³annictwo Ducha Œwiêtego, Koœció³ jako
wspólnota zbawionych.
Ca³e nauczanie Koœcio³a, o czym doskonale wiemy, jest du¿o bardziej
rozbudowane. Obejmuje ono jeszcze szereg innych w¹tków. W bie¿¹cym roku duszpasterskim Koœció³ chce jednak zwróciæ wszystkim
uwagê na to nauczanie podstawowe, zarazem najistotniejsze z punktu
widzenia zbawienia cz³owieka. Ma to byæ dla nas przypomnienie byœmy
w naszej pos³udze zwracali uwagê w³aœnie na to co podstawowe. Ludzie
potrzebuj¹ prostej i jasnej katechezy. Ale wskazany temat: „kerygmat
w ¿yciu kap³ana - prze¿ywany i g³oszony”, przypomina nam coœ
jeszcze. To co mamy dla innych wpierw musimy mieæ dla siebie.
W czasach apostolskich nie by³o ludzi niewierz¹cych w Boga. Ró¿nie
by³ On pojmowany ale nie by³o wielu takich, którzy nie wierzyliby w
Jego istnienie. Dzisiaj, zanim cokolwiek innego powiemy, trzeba umieæ
szczególnie m³odym odpowiedzieæ, sk¹d wiem, ¿e jest Bóg? Czy jako
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kap³an wierzê w Boga? Jaki w sobie przechowuje wizerunek Boga?
Kim On dla mnie jest? Czy jest to Bóg mi³oœci, Ojciec mi³osierdzia?
Czy te¿ bardziej widzê w nim sêdziego, stwórcê, kogoœ dalekiego,
obcego. Czy jestem œwiadom, ¿e sob¹ odwzorowujê dla ludzi
wizerunek Boga? Patrz¹c na mnie jako kap³ana ludzie bêd¹ chwaliæ
Boga, który jest w niebie albo bêd¹ traciæ wiarê (por. Mt 5,16). Tym co
oddala ludzi od Boga to ich grzech osobisty. Musimy jednak te¿
dopowiedzieæ, tak¿e grzech kap³ana.
Œwiatu, w którym jest tyle przewrotnoœci, przemocy i nienawiœci, tyle
zmieszania dobra i z³a, prawdy i k³amstwa, stale trzeba przypominaæ o
mi³oœci Bo¿ej. Œwiat zosta³ stworzony z mi³oœci. Cz³owiek dosta³ ¿ycie
z mi³oœci. Bóg nie mia³ ¿adnego przymusu aby dawaæ nam ¿ycie. Daj¹c
jednak to ¿ycie Bóg wierzy, ¿e z tym darem potrafimy zrobiæ coœ
dobrego. W swoim ¿yciu cz³owiek ma te¿ kierowaæ siê prawem mi³oœci.

„Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê,
nim przyszed³eœ na œwiat, poœwiêci³em ciê”
(Jer. 1,5),
„Góry mog¹ siê poruszyæ i i pagórki siê zachwiaæ, ale mi³oœæ moja
nie odst¹pi ciebie i nie zachwieje siê moje przymierze pokoju”
(Iz 54,10).
Wszyscy jako ludzie poprzez niepos³uszeñstwo Bogu zas³u¿yliœmy na
karê. Wykopaliœmy swoim grzechem niemal dos³ownie przepaœæ
miêdzy ziemi¹ a niebem. Jan ewangelista tak uchwyci³ istotê nowej
inicjatywy Boga:
„Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego,
da³ aby ka¿dy kto w niego wierzy nie zgin¹³ ale ¿ycie wieczne mia³.
Albowiem Bóg nie pos³a³ Syna swego na œwiat po to aby œwiat
potêpi³, ale po to by œwiat zosta³ przez niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego nie podlega potêpieniu...”
(J.3, 16 – 18).
Kluczow¹ spraw¹ jest zmartwychwstanie Jezusa. Przed zmartwychwstaniem uczniowie s³uchali Jezusa, chodzili za Nim, podziwiali Jego
czyny, k³ócili siê miêdzy sob¹ przy Nim. Na pewno go kochali ale w
godzinie próby to nie wystarczy³o. Zwiali gdy Jezusa aresztowano i nie
zrobili nic póŸniej by mu pomóc, chocia¿ w Jego obronie mogli zrobiæ
wiele, choæby mobilizuj¹c rzesze uczniów, którzy byli w Jerozolimie.
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Oblecia³ ich strach o w³asne ¿ycie. Chocia¿ Jezus mówi³ o swoim
zmartwychwstaniu, aposto³owie wcale na nie nie czekali. Zastanawiali
siê nad tym co robiæ dalej kiedy nie ma ju¿ Jezusa. Pochowali go bardzo
realnie, nie spodziewaj¹c siê tego, ¿e go jeszcze zobacz¹. Babskie
gadanie, zjawa duch, podejrzenie, ¿e to mo¿e ¯ydzi ukradli cia³o Jezusa
by je sprofanowaæ – to reakcja uczniów na wieœæ o zmartwychwstaniu.
Wszystko siê zmieni gdy w koñcu do nich dotrze, ¿e Jezus naprawdê
¿yje. Wtedy zobacz¹, ¿e w Jezusie jest zbawienie, ¿e on rzeczywiœcie
jest tym, który mia³ przyjœæ i ¿e w ¿adnym innym nie ma zbawienia.
Doœwiadczywszy zbawienia osobiœcie, porzuc¹ strach, obojêtnoœæ
i ma³ostkowoœæ. Od razu bêd¹ wiedzieæ, ¿e tego co prze¿yli sami nie
mog¹ zatrzymywaæ dla siebie. Zaczn¹ mówiæ o zabawieniu, które jest
w Jezusie. Niezwykle piêkne s¹ katechezy apostolskie g³oszone z wielk¹
moc¹, odwag¹ i mi³oœci¹. ¯adna przeszkoda ludzka, trudy i
niebezpieczeñstwo podró¿y, przeciwnoœci pogodowe nie by³y w stanie
zamkn¹æ ich ust i zniechêciæ. Powiedz¹, ¿e nie mo¿emy nie mówiæ o
tym. Zrozumieli to czego nie rozumieli wczeœniej. S³owa Jezusa stan¹
siê dla nich wa¿ne. Bêd¹ powtarzaæ tak jak œw. Pawe³:
„...jest to s³owo wiary , któr¹ g³osimy. Je¿eli wiêc ustami swoimi
wyznasz, ¿e Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg go
wskrzesi³ z martwych osi¹gniesz zbawienie. Bo sercem przyjêta
wiara prowadzi do sprawiedliwoœci, a wyznawanie jej ustami do
zbawienia. Wszak mówi Pismo, ¿aden, kto wierzy w Niego nie bêdzie
zawstydzony... ka¿dy kto wezwie imienia Pañskiego, bêdzie
zbawiony”
(Rz 10.8 -11 i 13).
Za ka¿dym razem sprawa zmartwychwstania Jezusa rozgrywa siê w p³aszczyŸnie serca cz³owieka. Wielu z nas patrzy na Jezusa nie prze¿ywszy
Jego zmartwychwstania, nie prze¿ywszy swojej Wielkanocy. Nie ma
doœwiadczenia zbawienia, które jest w Jezusie. To, ¿e ktoœ nie ma doœwiadczenia zbawienia poznamy po jego zachowaniu, po sposobie
mówienia, traktowania ludzi. Jak mówi wokalista „to widaæ, s³ychaæ
i czuæ”. To widaæ by³o po aposto³ach, to widaæ tak¿e i dzisiaj. Z ¿alem
i wstydem trzeba powiedzieæ, ¿e i wielu kap³anom brakuje doœwiadczenia zbawienia i to te¿ widaæ.
Nie poznawszy Jezusa, nie uwierzywszy w Niego, trudno jest zrozumieæ
Koœció³, szczególnie wtedy kiedy próbuje on nauczaæ w trudnych
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niekiedy sprawach moralnych albo kiedy pokazuje siê jego grzeszna
natura. To s¹ problemy naszych wiernych. Spotykaj¹ siê z nimi i nie
rozwi¹¿¹ ich bez osobistego zrozumienia Jezusa.
Œw. Pawe³ swojemu wychowankowi Tymoteuszowi powie by ten stale
na nowo rozpala³ w sobie charyzmat Bo¿y, który otrzyma³ przez
na³o¿enie r¹k (por. 2 Tm 1,6). Ka¿dego dnia kiedy zaczynam obowi¹zki
mam przypomnieæ sobie i powiedzieæ „Jezus jest moim Panem”. Zanim
tym podzielê siê z innymi mam to wypowiedzieæ dla siebie. W³aœnie
tym pytaniem, czy Jezus jest ju¿ Panem twego ¿ycia, powinniœmy te¿
jak najczêœciej niepokoiæ tych, których spotykamy.
Porusza i zawstydza scena, kiedy uczniowie modl¹ do Ducha Œw. i zaczyna dr¿eæ ziemia (por. Dz 4,31). Nawet gdyby przyj¹æ, ¿e jest to opis
wra¿eniowy, to i tak niesamowitym jest to poruszenie. Ludzi poruszyæ
do ¿ywej modlitwy aby wypowiedzieli swoje uwielbienie. Czy
poruszy³em ludzi do tego, czy pokaza³em swoje uwielbienie, czy w ten
sposób zaœwiadczy³em? To jest coœ innego ni¿
prowadzenie nabo¿eñstwa. Zauwa¿yæ mo¿na
jak uczniowie rozeznaj¹ co robiæ prosz¹c
Ducha Œwiêtego o œwiat³o. Duch Œwiêty,
pisz¹ o tym kilkakrotnie Dzieje Apostolskie,
czasami im wprost czegoœ zabrania³. Oni zaœ
byli temu pos³uszni i nie robili tego, przy
czym nie chodzi³o nigdy o rzeczy z³e, które
dlatego, ¿e s¹ z³e trzeba odrzuciæ. Ci¹gle
bêdziemy siê chwytaæ na tym jak realizujemy
swoje pomys³y i ³udzimy siê, ¿e jest w tym
asystencja Ducha Œwiêtego.
Jezu rozpalaj w nas stale nowo charyzmat
Bo¿y, który rzeczywiœcie otrzymaliœmy przez
na³o¿enie r¹k.
x Przemys³aw Kompf
Nauczanie dla ksiê¿y
dzieñ skupienia ksiê¿y proboszczów
trzech dekanatów poznañskich i dekanatu
czerwonackiego Parafia Œw. Brata Alberta
w Kozieg³owach 18 II 2014 roku
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Zostawił w sercu nieusuwalny ślad Bożego dobra
Święty Jan Paweł II 27 kwietnia AD 2014 II niedziela wielkanocna
niedziela Bożego Miłosierdzia
Kilka dni temu prze¿ywaliœmy kolejn¹ 9 ju¿ rocznicê œmierci
papie¿a Jana Paw³a II. W dniu pogrzebu ludzie przyszli z transparentami „Santo subito”. Dzisiaj zbli¿amy siê do chwili kiedy
Koœció³ ustami kolejnego papie¿a to uroczyœcie potwierdzi. Przesz³o
26 lat trwa³ pontyfikat Jana Paw³a II. Ka¿dy z doros³ych przechowuje w
swojej pamiêci jakieœ
wspomnienia zwi¹zane
z jego osob¹. Ludzie
wierz¹cy czuj¹, ¿e zostawi³
w ich sercu nieusuwalny
œlad Bo¿ego dobra. Dziœ
zosta³y piêkne wspomnienia. Dziêki taœmom
filmowym mamy zarejestrowanych mnóstwo
poruszaj¹cych spotkañ
papie¿a z ludŸmi. Poprzez
przekaz internetowy mo¿na
wróciæ w ka¿dej chwili do
niejednego zdarzenia.
W³aœnie w œrodê 2 kwietnia
wieczorem zrobi³em sobie
takie ma³e przypomnienie
spotkañ Jana Paw³a II
z wiernymi. S³uchaj¹c
nauczañ papieskich
zaduma³em siê nad ich
ci¹g³¹ aktualnoœci¹.
Pomimo zmian systemów
politycznych, zmian
cywilizacyjnych, S³owo
Bo¿e ma t¹ sam¹ moc. Ju¿
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kiedyœ przy ró¿nych okazjach pisa³em, tak¿e w swoich wspomnieniach
z 25 lat kap³añstwa, jak porusza³y moje serce niektóre wyst¹pienia Jana
Paw³a II.
Dzisiaj przypomnia³em sobie homiliê papie¿a wyg³oszon¹ na Placu
Zwyciêstwa w Warszawie w czerwcu 1979 roku. Nie bra³em
bezpoœredniego udzia³u w tej uroczystoœci. S³ów Jana Paw³a s³ucha³em
wówczas dziêki transmisji telewizyjnej.
„... Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do
rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest
cz³owiek. Cz³owieka bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez
Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e sam siebie do koñca zrozumieæ
bez Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego
w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie.
Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez Chrystusa. I dlatego
Chrystusa nie mo¿na wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek
miejscu na ziemi. ...”
Mia³em wtedy nieca³e 24 lata. Skoñczywszy studia zastanawia³em siê
co dalej. Niew¹tpliwie, po wszystkich wczeœniejszych zawirowaniach
¿yciowych, by³em w tamtym czasie na etapie pewnego wzrostu, który
parê miesiêcy póŸniej zaowocowa³ tym, ¿e rozpocz¹³em przygotowania
do kap³añstwa. Rozumia³em co mówi papie¿. Moje ¿ycie to
potwierdza³o. Cz³owiek sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa.
Zaczyna³em rozumieæ kim jestem dziêki Chrystusowi.
x Przemys³aw Kompf
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Wierzenickie dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II przy Krzyżu
Światowych Dni Młodzieży Msza św. w niedzielę 27 kwietnia 22.30
W dzieñ kanonizacji Jana Paw³a II o 21.15 przywieziony zostanie do
naszej parafii Krzy¿ który bêdzie towarzyszy³ Œwiatowym Dniom
M³odzie¿y w 2016 roku w Krakowie. Z Rzymu do Poznania Krzy¿ ten
zostanie przekazany w Niedzielê Palmow¹. Archidiecezja Poznañska
jest pierwsz¹, która go otrzymuje. W kolejnych dniach i tygodniach trafi
on do szeregu miejsc wa¿nych dla Koœcio³a. Tak¿e wa¿nych dla
m³odzie¿y. Po godzinnej adoracji Krzy¿a przez m³odzie¿ w naszym
oœrodku, zostanie on przeniesiony w uroczystej procesji do koœcio³a.
Tam o 22.30 rozpoczniemy sprawowanie dziêkczynnej Mszy œw. za
pontyfikat i kanonizacjê Jana Paw³a II. PóŸniej przez ca³¹ noc œwi¹tynia
nasza bêdzie otwarta dla chêtnych, którzy chcieliby przy tym krzy¿u siê
modliæ do rana. O 5.30 w poniedzia³ek 28 kwietnia bêdzie jeszcze jedna
Msza œw. po której krzy¿ Œwiatowych Dni zostanie przekazany dalej do
innego miejsca. Wszystkich parafian, a szczególnie m³odzie¿ zapraszam
do udzia³u w tej uroczystoœci.
x Przemys³aw Kompf
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Krzyż Papieski na Dziewiczej Górze
Zamieszczamy tekst zaprzyjaŸnionego z Wierzenic¹ Leszka Lesiczki
z Kicina. Zaprasza nas do wêdrówki. Jest to znakomita okazja, aby
w ramach niedzielnego odpoczynku w Puszczy Zielonce odwiedziæ
niezwyk³e miejsce, niby niepozorne, ale pe³ne refleksji.
Cesarz Konstantyn Wielki 312 roku przed decyduj¹c¹ bitw¹ o tron
cesarstwa rzymskiego zobaczy³ na niebie œwietlisty krzy¿, otoczony
napisem: In hoc signo vinces Pod tym znakiem zwyciê¿ysz. Konstantyn
umieœci³ krzy¿ na sztandarze i odniós³ zwyciêstwo.
U progu œwi¹tyni (Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej w Zakopanem
wotum dziêkczynne za ocalenie ¿ycia Jana Paw³a II w zamachu) stoi
pomnik Jana Paw³a II. Papie¿ spogl¹da na panoramê Tatr i wyci¹ga rêce ku
krzy¿owi na Giewoncie, o którym tak piêknie mówi³ w przeddzieñ wizyty
w Sanktuarium w 1997r.: „Ojcowie Wasi na szczycie Giewontu ustawili
krzy¿. Ten krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym œwiadkiem
naszych czasów. (...) Patrzy w stronê Zakopanego i Krakowa i dalej
w kierunku Warszawy i Gdañska. (...)Umi³owani bracia i siostry, nie
wstydŸcie siê krzy¿a. Starajcie siê na co dzieñ podejmowaæ krzy¿
i odpowiadaæ na mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a...”.
Ka¿dy krzy¿ jest znakiem Chrystusa, Jego Wielkiej Mi³oœci
i Mi³osierdzia, dlatego tak by³ kochany przez Jana Paw³a II. Krzy¿,
którego tak umi³owa³ Papie¿ -Polak postawiono na wynios³ej morenie w
pobli¿u Dziewiczej Góry w 2012r. Patrzy on w kierunku Kicina,
Janikowa, Klin, Mielna, Dêbogóry, Czerwonaka i innych okolic. Do
krzy¿a przymocowano tablicê upamiêtniaj¹c¹ naszego Wielkiego Polaka,
cz³onka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego. Na tablicy
umieszczono nastêpuj¹cy napis: ”S³uga Bo¿y cz³onek honorowy PTT, Jan
Pawe³ II odszed³ do domu Ojca 2 IV 2005r. o godz. 21:37 w pierwsz¹
sobotê miesi¹ca, w wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia przed uroczystoœci¹
Zwiastowania Pañskiego i Dniem Œwiêtoœci ¯ycia, w Roku Eucharystii”.
I dalej: PTT, 2.04.2012r.
Miejsce dla Papieskiego Krzy¿a wybrano szczególnie piêkne, na jednym
z najwiêkszych wzniesieñ w naszych okolicach. Papie¿ bowiem by³
wybitnym turyst¹ rozmi³owanym w górach. Góry wymuszaj¹ bowiem na
cz³owieku spojrzenia w siebie, uruchomienia sumienia, oczyszczenia
wewnêtrznego. Pragnienie katharsis. M.Zaruski pisa³ w Sonetach
taternickich:
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"Z czystym idŸ tylko sercem w Tatry,
Jakbyœ przekracza³ próg œwi¹tyni ...”
Jose Namara (pirenejski przewodnik) mawia³:
„...w góry trzeba iœæ z czyst¹ dusz¹. Nigdy nie
wiadomo czy tam siê nie zostanie na zawsze”.
Papie¿ Jana Pawe³ II, który tak mocno ukocha³
krzy¿ i góry zosta³ przez nas „upamiêtniony” w
Puszczy Zielonce. Jednoczy nas wszystkich:
pielgrzymów i turystów, ludzi nizin i gór.
Idziemy na tê górê, pod krzy¿, który uœwiêca ca³e
¿ycie chrzeœcijanina. Jest znakiem zwyciêstwa
nad œmierci¹ i szatanem. Jako symbol naszego
Zbawienia, przypomina nam o koniecznoœci
naœladowania Chrystusa we wszystkim. Krzy¿
wrós³ w nasz¹ tradycjê, ukszta³towa³ nasz
charakter. Mickiewicz pisa³, ¿e tylko pod tym
znakiem Polska jest Polsk¹ a Polak Polakiem.
Jeœli chce siê Bogu pozostaæ wiernym, prêdzej
czy póŸniej zawêdruje siê pod Krzy¿ i zobaczy
Jego ostatnie na ziemi mieszkanie Golgotê.
Na najpiêkniejszej morenie w Puszczy
Zielonce wita pielgrzymów i turystów
ukrzy¿owany Chrystus. Zaprasza do domu Tej,
któr¹ z wysokoœci krzy¿a da³ ka¿demu za Matkê.
Ka¿dy kto znajdzie siê pod nim, powinien us³yszeæ s³owa, jakie do
stoj¹cego pod krzy¿em Jana wypowiedzia³ umieraj¹cy Chrystus: „Oto
Matka Twoja”. I podobnie jak ten umi³owany uczeñ, o którym czytamy w
Ewangelii, winniœmy „wzi¹æ Maryjê do siebie”. Po to idziemy na to
wzniesienie z Krzy¿em: aby spotkaæ tam Maryjê i zabraæ do swego domu
w swoje codzienne ¿ycie.
W promienny poranek Zmartwychwstania wyznawcy Chrystusa
otrzymali misjê, która przetrwa³a do dziœ: „IdŸcie i nauczajcie wszystkie
narody. Opowiadajcie Dobr¹ Nowinê o Zmartwychwstaniu”.
Najlepiej wyruszyæ w drogê z przyjacielem. Bowiem przyjaŸñ jest jak
ciep³y piec: zbli¿asz siê do niego aby siê ogrzaæ. Przyjaciel chroni Ciê
„wewn¹trz”, ogrzewa siê „wewn¹trz”, rozjaœnia Ciê „wewn¹trz”, Ka¿dego
ranka przyjaŸñ przynosi ze sob¹ dzieñ s³oneczny. PrzyjaŸñ jest jêzykiem
s³yszanym nawet przez g³uchych, jest œwiat³em, które widz¹ nawet
niewidomi.
PrzyjaŸñ, góry, krzy¿, radoœæ nierozerwalnie zwi¹zane s¹ ze sob¹ jak
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wspinaj¹cy siê powi¹zani ze sob¹ lin¹. Cz³owiek, podobnie jak szarotka
alpejska pragnie samotnoœci gór poniewa¿ tutaj jest w stanie odnaleŸæ
Ÿród³o prostoty, dumy i dobroci. Szarotka jest kruszynk¹ czystoœci
niebieskiej, która spad³a na ziemiê, aby daæ nam zakosztowaæ pe³nej
ciep³a czu³oœci Boga.
Góry s¹ geografi¹, która staje siê Ewangeli¹, aby przekazaæ ludziom
ciep³o prawdy i piêkno nieba. Z wszystkich tras wspinaczkowych,
szlaków turystycznych, œcie¿ek, dró¿ek najwa¿niejsza jest ta droga, któr¹
szed³eœ w Bogu i w Jego Mi³oœci; to najwiêkszy skarb, który nie przemija i
daje ¿ycie wieczne. Na drodze tej nawet górskiej jawi siê zawsze krzy¿. A
krzy¿ jest te¿ znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹. I sprzeciwiaj¹ siê
politycy, urzêdnicy, ateiœci, pseudoartyœci profanuj¹cy symbol Zbawienia.
Nie wspominaj¹c ju¿ o tzw. Europie, niegdyœ chrzeœcijañskiej, której dziœ
przeszkadzaj¹ krzy¿e w szko³ach, urzêdach, a nawet na œwi¹tyniach.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
wielokrotnie wzywa³ nas do obrony
Krzy¿a Chrystusowego w przestrzeni publicznej, wo³aj¹c: „Broñcie Krzy¿a, nie pozwólcie,
aby imiê Bo¿e by³o obra¿ane w
waszych sercach, w ¿yciu
rodzinnym czy spo³ecznym. Przyznaj¹c siê publicznie do krzy¿a,
umacniamy bliŸnich w wierze.
Otwieramy nasze dusze na ³aski.
Widok ukrzy¿owanego Zbawiciela
przypomina nam o Jego mêce
i mi³oœci do nas. Krzy¿ pobudza nas
do pokuty i nawrócenia.
Cieszymy siê, ¿e to ju¿ sta³o siê
tradycj¹ i zawsze 2 kwietnia o godz.
20 wyruszamy na Dziewicz¹ Górê
pod Krzy¿ Papieski. Zbiórka przy
Koœciele Œw.Józefa w Kicinie. Do
tej radoœci zapraszamy wszystkich
chêtnych. Œwiêty Jan Pawe³ II czeka
na Ciebie z darami. Pamiêtaj o tym
i wpisz w swój kalendarz.
Leszek Lesiczka
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Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
w Wierzenicy w dniach 30 IV – 3 V
Mo¿liwoœæ z³o¿enia przyrzeczeñ Duchowej Adopcji w naszej parafii
odbêdzie siê podczas czuwania modlitewnego w koœciele w Wierzenicy,
kiedy przez ca³e dnie i noce przed Najœwiêtszym Sakramentem
bêdziemy zawierzaæ Bogu przez rêce Maryi siebie, nasze rodziny,
Parafiê, Koœció³, Ojczyznê.
Duchowa Adopcja jest modlitw¹ w intencji dziecka zagro¿onego
zabiciem w ³onie matki. Trwa dziewiêæ miesiêcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy ró¿añcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaœ
Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców:

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹
oraz za wstawiennictwem œwiêtego Józefa,
“Cz³owieka Zawierzenia”,
który opiekowa³ siê Tob¹,
proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady
i które duchowo adoptowa³em.
Proszê, daj rodzicom tego dziecka mi³oœæ i odwagê,
aby zachowali je przy ¿yciu,
które Ty sam mu przeznaczy³eœ.
Amen.”
Do modlitw mo¿na
do³¹czyæ dowolnie
wybrane dobre
postanowienia.
Nadal siê wahasz?
Twoje codzienne
5 minut modlitwy
przez 38 tygodni
to ¿ycie dziecka
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Obchody 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego nabieraj¹
rozmachu
Idea obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta hrabiego
Cieszkowskiego narodzi³a siê we wrzeœniu 2010 r. w Wierzenicy. W
ubieg³ym roku zaczê³a siêgaæ poza ziemiê swarzêdzk¹, Rada Miasta
Luboñ uchwa³a Nr XXXVI/226/2013 podjêt¹ 26 wrzeœnia 2013 r. i od
tego dnia obowi¹zuj¹c¹ og³osi³a rok 2014 „Rokiem b³. Edmunda
Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego”. Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwa³¹ Nr
XLII/811/14 z dnia 24 lutego 2014
roku przyj¹³ stanowisko w sprawie
upamiêtnienia w Województwie
Wielkopolskim dwusetnej rocznicy
urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Zapisano w niej (fragmenty): Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uwa¿a
za stosowne podj¹æ czynnoœci
upamiêtniaj¹ce w Województwie
Wielkopolskim dwusetn¹ rocznicê
urodzin Augusta Cieszkowskiego.[…]
pragnie, by poprzez realizacjê
przedsiêwziêæ o charakterze
edukacyjnym i patriotycznym uczciæ
dwusetn¹ rocznicê urodzin Augusta
Cieszkowskiego, kszta³tuj¹c
obywatelskie postawy mieszkañców
Wielkopolski oraz utrwalaj¹c ich
zwi¹zek z regionem i jego
przesz³oœci¹.
Inauguracja obchodów w wierzenickim koœciele
Nieca³y miesi¹c póŸniej mia³ miejsce pocz¹tek obchodów. Nowy
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznañski
ks. Arcybiskup Stanis³aw G¹decki, 16 marca 2014 roku msz¹ œw.
o godzinie 11.00 w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy, zainaugurowa³
obchody 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego. Msza œw.
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celebrowana by³a w kilka dni po przypadaj¹cej 12 marca 120. rocznicy
œmierci hrabiego Augusta. Ks. Przemys³aw Kompf powita³ dostojnego
celebransa, cz³onków Komitetu obchodów i grono goœci, którym drogie
jest imiê wielkiego Polaka Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
Reprezentowali oni w³adze ró¿nego szczebla i szereg instytucji. Oprawê
wokaln¹ uroczystoœci zapewnia³ Chór Kameralny Pro Academica przy
Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Splendoru dodawa³y poczty sztandarowe Miasta Luboñ, Forum
Luboñskiego, Szko³y Podstawowej nr 2 w Luboniu im. Augusta hr.
Cieszkowskiego. Ks. P. Kompf nawi¹za³ do postaci hrabiego Augusta.
Wiêcej na ten temat mówi³ abp S. G¹decki. Przypomnia³ podstawowe
wiadomoœci z jego ¿yciorysu oraz dokonania, szczególnie akcentuj¹c te,
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zwi¹zane z nauk¹ i spraw¹ narodow¹ w Wielkopolsce. Uk³onem w stronê obecnych by³y s³owa Arcybiskupa, dotycz¹ce ¿yciorysu Cieszkowskiego: wszyscy tu lepiej znaj¹ go ode mnie, a zw³aszcza mieszkañcy
Wierzenicy. Nastêpnie nawi¹zuj¹c do ewangelii, mówi³ o przemyœleniach Augusta Cieszkowskiego dotycz¹cych przesz³oœci, teraŸniejszoœci
i przysz³oœci. Przedstawi³ je przystêpnym jêzykiem: jako epoki uczucia,
myœli, czynu, w tym cytuj¹c s³owa z Przedœwitu Zygmunta Krasiñskiego. Na koñcu zwróci³ uwagê na szczególny tragizm tego, ¿e w tym
samym 1848 roku ukaza³y siê: Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
oraz Manifest komunistyczny Karola Marksa.
Po mszy œw. burmistrz Swarzêdza A. Tomicka serdecznie pogratulowa³a, w imieniu ca³ej swarzêdzkiej rodziny samorz¹dowej, ks.
Arcybiskupowi wyboru na funkcjê przewodnicz¹cego KEP i ¿yczy³a
owocnej pracy na tym zaszczytnym stanowisku. Nastêpnie, w imieniu
Komitetu Obchodów przedstawi³a ju¿ zrealizowane, jak i te planowane
zamierzenia zwi¹zane z rocznic¹. W dalszej kolejnoœci przedstawiciele
parafian w imieniu ca³ej wspólnoty podziêkowali dostojnemu goœciowi
za przybycie i sprawowanie eucharystii, ¿yczyli powodzenia w sprawowaniu nowej funkcji. Arcybiskup S. G¹decki odwzajemni³ siê
podziêkowaniami dla wszystkich za ¿yczenia i gratulacje.
Uczestnicz¹cym we mszy rocznicowej umo¿liwiono zejœcie do
krypty rodu Cieszkowskich, a tak¿e obejrzenie okolicznoœciowej
wystawy prezentuj¹cej ¿ycie i dzia³alnoœæ Augusta Cieszkowskiego.
Wystawa spotka³a siê z bardzo przychylnym odbiorem ogl¹daj¹cych.
Ks. Arcybiskup obejrza³ j¹ z du¿ym zaciekawieniem zadaj¹c pytania
dotycz¹ce prezentowanych miejsc, sposobu uzyskania nierzadko
unikalnych materia³ów, o jej autorów. Czyni³ to w towarzystwie innych
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goœci równie¿ bardzo zainteresowanych sam¹ wystaw¹ jak i mo¿liwoœciami pozyskania jej dla swoich œrodowisk. Chêtni mogli zaopatrzyæ siê
w wydawnictwa zwi¹zane z parafi¹ i jej duszpasterzem.
Mi³ym zakoñczeniem inauguracji obchodów 200-lecia urodzin
Augusta Cieszkowskiego by³a wizyta w Dworze Wierzenica, gdzie goœci
podjêto poczêstunkiem. Nastêpnie zostali zapoznani z dziejami tego
wyj¹tkowego miejsca a potem oprowadzani przez rodzinê Kundzewiczów zwiedzili odrestaurowan¹ siedzibê rodu Cieszkowskich.
Uroczystoœæ w starostwie
Po dwóch dniach Powiat Poznañski uhonorowa³ Augusta
Cieszkowskiego. We wtorek 18 marca 2014 roku odby³a siê XXXVIII
sesja Rady Powiatu w Poznaniu. Pierwsza jej czêœci mia³a uroczysty
charakter. Na pocz¹tku Wicestarosta Tomasz £ubiñski przedstawi³
krótko postaæ Augusta hr. Cieszkowskiego. Nastêpnie chór Szko³y

Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu odœpiewa³
hymn szko³y. Œpiewane przez dzieci s³owa równolegle mo¿na by³o
przeczytaæ na tle fotografii z ¿ycia szko³y. Dalej by³a prezentacja jego
postaci w wykonaniu Sandry Bocian z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu. S³owa i obrazy pozwala³y przeœledziæ koleje ¿ycia i wêdrówek Cieszkowskiego na ziemiach polskich
i po Europie. Zwieñczeniem wyst¹pieñ przedstawiaj¹cych postaæ
hrabiego Augusta by³a rozmowa redaktora Jacka Ha³asika i znanego
publicysty doktora Marka Rezlera. W niezwykle merytoryczny sposób
uœwiadamia³a ona dlaczego ten tak bardzo zas³u¿ony i skromny Wielkopolanin z wyboru i zas³ug z takim trudem przebija siê do dzisiejszej
œwiadomoœci historycznej. Po tych wyst¹pieniach radni przyjêli przez
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aklamacjê Stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego, w brzmieniu:
W zwi¹zku z przypadaj¹cym w³aœnie jubileuszem 200-lecia
urodzin twórcy ideowych podstaw pracy organicznej, spo³ecznika,
dzia³acza politycznego, Rada Powiatu w Poznaniu og³asza rok 2014
Rokiem Augusta Cieszkowskiego.
Pragniemy w ten sposób oddaæ ho³d jednemu z najwybitniejszych Wielkopolan XIX wieku, cz³owiekowi maj¹cemu nieocenione
zas³ugi tak dla kraju, jak i Wielkopolski. Rok Augusta Cieszkowskiego
pozwoli nie tylko przybli¿yæ wspó³czesnym jego sylwetkê, ale pokazaæ,
¿e jego dziedzictwo stanowi trwa³y element naszej to¿samoœci. Wytrwa³oœæ, z jak¹ wciela³ w ¿ycie swoje idea³y, sta³a siê skutecznym narzêdziem sprzeciwu wobec polityki zaborcy, sprawi³a te¿, ¿e hrabia z
Wierzenicy trwale zapisa³ siê w historii Polski i regionu.
Ustanawiaj¹c rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego
pragniemy pielêgnowaæ jego pamiêæ oraz daæ wyraz wiernoœci
wartoœciom, które sk³adaj¹ siê na szeroko rozumiany wielkopolski etos,
bêd¹cy podstaw¹ ¿ycia publicznego, spo³ecznego i gospodarczego w powiecie poznañskim.
Na koñczenie tej czêœci sesji Piotr Burdajewicz przewodnicz¹cy Rady podziêkowa³ Markowi Lisowi jej wiceprzewodnicz¹cemu
za wytrwa³e dzia³ania zwi¹zane z tak¹ forma uczczenia Augusta
Cieszkowskiego.
Osoby uczestnicz¹ce w sesji mog³y obejrzeæ wystawê poœwiêcon¹ Augustowi Cieszkowskiemu, która z Wierzenicy trafi³a na ulicê
Jackowskiego w Poznaniu. M. Lis zachêca³ do zapoznania siê z ni¹ w
towarzystwie jej autorów. Uprzednio T. £ubiñski podkreœli³, ¿e powsta³a
ona za spraw¹ Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie z siedzib¹ w
Wierzonce. Henryk B³achnio oraz ni¿ej podpisani jako autorzy wystawy
odpowiadali na liczne pytania z ni¹ zwi¹zane. Reprezentanci kolejnych
gmin interesowali siê mo¿liwoœci¹ jej prezentacji u siebie.
Na sesjach Rady Miejskiej w Swarzêdzu
O Auguœcie Cieszkowskim mówiono nastêpnego dnia, podczas
uroczystej sesji, 19 marca w dniu œwiêta Patrona Gminy Swarzêdz œw.
Józefa. Pojawi³a siê wówczas zapowiedŸ: […] na najbli¿szej sesji […]
przyjmiemy stanowisko w sprawie: upamiêtnienia w gminie Swarzêdz
dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Zgodnie z t¹
deklaracj¹ Stanowisko nr 11 /2014 zosta³o przyjête 25 marca 2014 r.
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Zapisano w nim (fragmenty): W 2014 roku przypada rocznica 200-lecia
urodzin oraz 120-lecia œmierci Augusta Cieszkowskiego, s³awnego
polskiego myœliciela, który od 1842 r. zwi¹za³ swoje losy z ziemi¹
swarzêdzk¹, a szczególnie z Wierzenic¹. […] Rada Miejska w Swarzêdzu
stoi na stanowisku, i¿ wybitna postaæ i niezwyk³e dzie³o Augusta
Cieszkowskiego zas³uguj¹ na pamiêæ i popularyzacjê. Rada Miejska
pragnie aby rok 2014 zaowocowa³ wieloma dzia³aniami organizacyjnymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i wydawniczymi, które przybli¿¹ jego
spuœciznê mieszkañcom gminy Swarzêdz a tak¿e w ca³ej Polsce. Niech
obchody Roku Augusta Cieszkowskiego bêd¹ buduj¹c¹ lekcj¹ historii,
która jest najlepszym sposobem tworzenia postaw patriotycznych i obywatelskich, szczególnie wœród m³odego pokolenia.
Fina³ konkursów o Cieszkowskim w Wierzenicy
Po tygodniu, w œrodê 26 marca 2014 r. we Dworze Wierzenica mia³o
miejsce podsumowanie ju¿ rozstrzygniêtych konkursów zwi¹zanych
z postaci¹ Augusta Cieszkowskiego na: prace plastyczne, wiersz,
komiks, prace multimedialne. Zosta³ tak¿e rozegrany konkurs wiedzy o
Auguœcie Cieszkowskim. Do dawnej siedziby Cieszkowskich przybyli
uczniowie, nauczyciele, liczne grono dyrektorów szkó³ oraz zaproszeni
goœcie. Mogli oni obejrzeæ prezentowane na wystawie prace plastyczne
najm³odszych uczniów szkó³ podstawowych. Na konkurs wp³ynê³o ich
najwiêcej bo a¿ 33, prac multimedialnych 10, komiksów 6 oraz 3
wiersze. Przed rozpoczêciem zmagañ konkursowych przyby³ych
powita³a Ewa Idziak dyrektor Szko³y Podstawowej w Wierzonce, która
to placówka wziê³a na siebie trud ich organizacji. Uczynili to równie¿
Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie. Z ust pana domu zebrani w
najwiêkszej sali odbudowanego dworu dowiedzieli siê o jego historii
i dniu dzisiejszym.
Nastêpnie do zmagañ
przyst¹pi³y dwuosobowe
reprezentacje a¿ 8 szkó³
podstawowych z trzech
gmin. Rywalizacja by³a
nies³ychanie zaciêta czego
miar¹ by³o to, ¿e po³owa
uczestnicz¹cych dru¿yn
zmieœci³a siê na dwóch
pierwszych stopniach
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podium. Wygra³a z przewag¹ 1 punktu Szko³a Podstawowa nr 2 im.
Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu Marta Cieœlak i Bartosz
Nowakowski. Trzy drugie miejsca przypad³y: SP im. Augusta
Cieszkowskiego w Kicinie (Julia £uczak, Jan Kamiñski), SP nr 1 im.
Stanis³awa Staszica w Swarzêdzu (Wiktoria Andrzejewska, Zuzanna

Mazurczak), SP w Wierzonce (Marcin Jaremko, Oliwier Szczeœniak).
Tak¿e publicznoœæ mia³a mo¿noœæ sprawdzenia swojej wiedzy o Auguœcie Cieszkowskim. Konkurs prowadzi³y Maria Macio³ek i Genowefa
Springer. Odpowiedzi ocenia³a komisja w sk³adzie: prof. Zbigniew
Kundzewicz, Ewa J. Buczyñska, Alicja Walenciak-Galiñska, El¿bieta
Nawrocka, Leszek Lesiczka. W trakcie przerwy œpiewali uczniowie z SP
Wierzonka i prezentowano prace multimedialne. Nastêpnie odby³o siê
wrêczenie nagród zwyciêzcom i laureatom, podziêkowañ dla opiekunów. W tej czêœci czyny udzia³ brali cz³onkowie komisji konkursowych
i goœcie, w tym sponsorzy. Burmistrz Tomicka gratulowa³a wszystkim
zwyciêzcom i ich opiekunom. Dziêkowa³a za zaanga¿owanie w poznawanie i popularyzacjê postaci Augusta Cieszkowskiego. Obok strawy
duchowej na uczestników czeka³y kanapki, ciasto i napoje bardzo
po¿¹dane po godzinach emocji ufundowane przez pañstwa Kundzewiczów i rodziców ze Szko³y Podstawowej w Wierzonce.
W opisanych wydarzeniach bra³o udzia³ liczne grono goœci, zdarza³o siê,
¿e czêœæ z nich wystêpowa³a raz w tej roli a kiedy indziej by³a gospodarzami kolejnej uroczystoœci. By czêœci z nich nie wymieniaæ po kilka
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razy przedstawiamy ich wspólnie. Anna Tomicka Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzêdz (uczestniczy³a w ka¿dym z przedstawionych
wydarzeñ), ks. Przemys³aw Kompf, Bo¿ena Szyd³owska pos³anka na
Sejm RP, Mieczys³aw Ferenc Cz³onek Zarz¹du Powiatu w Poznaniu ,
Marek Lis Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu w Poznaniu oraz radna
Barbara Antoniewicz, Dariusz Szmyt Burmistrz i Rafa³ Marek Wiceburmistrz Miasta Luboñ, Adam Trawiñski I Zastêpca Burmistrza MiG
Swarzêdz, Marian Szkudlarek Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Swarzêdzu, Barbara Czachura jej wiceprzewodnicz¹ca oraz radni: Ewa
J. Buczyñska, Piotr Ka³u¿ny, Piotr Choryñski. Ma³gorzata Machalska
reprezentuj¹ca Radê Miasta Luboñ, Grzegorz Skrzypczak Rektor i Monika Koz³owska Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
(UP), Ewa Strycka redaktor naczelna „Wieœci Akademickich” UP, Anna
Zieliñska-Krybus kierownik Wydawnictwa UP, Krzysztof Moliñski
Prezes Forum Luboñskiego im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Mieczys³aw Kasprzyk Nadleœniczy Nadleœnictwa Babki. Irena Prokop Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego, Lucyna i
Zbigniew Kundzewiczowie Dwór Wierzenica, Ewa Idziak Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Wierzonce, Antoni Kobza Prezes Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej, Kieruj¹cy referatami UMiG Swarzêdz:
Dorota Zaremba edukacji i Marcin M³odziñski promocji. Andrzej
Jaremko Przewodnicz¹cy Rady Rodziców SP Wierzonka. Wanda Wasik
pisarka i malarka, Stanis³aw Witecki drukarz, Przyjaciel Wierzenicy,
Henryk B³achnio fotografik, Maciej Dominikowski so³tys Wierzenicy
a zarazem redaktor prowadz¹cy „Wierzeniczeñ”.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Jeszcze piękniej w kaplicy w Karłowicach
Na pocz¹tku roku zapowiada³em, ¿e pragnieniem moim jest abyœmy
w najbli¿szym czasie zajêli siê wyposa¿eniem prezbiterium kaplicy
w Kar³owicach. Obecny o³tarz, lektorium i pulpit przewodnicz¹cego

liturgii to niestety tylko prowizorka. Poma³u przychodzi czas aby te
wa¿ne elementy wyposa¿enia ka¿dej œwi¹tyni prezentowa³y siê godnie.
Szczególnie istotny jest o³tarz, na którym sprawowana jest Liturgia
Chleba. Œwi¹tynia jest miejscem chwa³y Bo¿ej, dlatego te¿ powinna byæ
piêkna. Piêknie powinna byæ bry³a œwi¹tyni. Piêkne powinno byæ
wnêtrze i wyposa¿enie.
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Stoj¹c u progu kolejnej 26 ju¿ rocznicy od rozpoczêcia budowy,
pozwalam sobie zaprezentowaæ zdjêciow¹ propozycjê zmian. O przygotowanie projektu poprosi³em Przyjació³ Wierzenicy, architektów
Magdalenê i Jacka Gorczyców, W chwili obecnej mo¿na siê przygl¹dn¹æ
ich pomys³om. Realizacja tych zamierzeñ nast¹pi latem br. Wstêpnie
zamówi³em te¿ ju¿ drewno dêbowe. Na razie nie by³em w stanie podaæ,
ile tego bêdzie potrzeba. Niebawem, gdy zamknie siê etap konsultacji,
bêdzie to ju¿ mo¿liwe. Zakupu drewna chcê dokonaæ w tym samym
miejscu co rok temu gdy stawialiœmy wiatê w Wierzenicy.
Zanim prace siê rozpoczn¹ chcia³bym mieszkañców Kar³owic
i wszystkich innych zaprosiæ do modlitwy za ofiarodawców i dobrodziejów kaplicy. W tej intencji liturgiê odprawiê w czwartek
1 maja o 11.30.

Modlący się małżonkowie
Kilka miesiêcy temu
pisa³em o spotkaniach
ma³¿eñstw, które w naszej
parafii chc¹ siê modliæ
razem za swoje rodziny,
za siebie nawzajem, które
trochê chc¹ siê formowaæ
wewnêtrznie, nie
poprzestaj¹c tylko na
niedzielnym
zgromadzeniu. Cieszê siê,
¿e idea powoli siê
rozwija, ¿e ukszta³towa³
siê jeden kr¹g, który spotyka siê ju¿ rok i zacz¹³ budowaæ siê nastêpny.
Z tymi ma³¿eñstwami w niedzielê 6 kwietnia mieliœmy drugie spotkanie.
Mam nadziejê, ¿e powoli bêdzie wiêcej przybywa³o tych, którzy w
chrzeœcijañskiej radoœci bêd¹ dzieliæ siê z innymi doœwiadczeniem
swojego ¿ycia, którzy poprzez modlitwê bêd¹ chcieli umacniaæ siê
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wewnêtrznie. Do niektórych ma³¿onków zwraca³em siê osobiœcie
wiedz¹c, ¿e oboje razem nale¿¹ do tych, którzy mog¹ chcieæ czegoœ
wiêcej. W wielu domach podj¹³em to jako temat rozmowy kolêdowej.
Widzia³em jak niektórzy boj¹ siê nieznajomych, jakby krêpowali siê
przed obcymi, nie maj¹ potrzeby poznawania innych osób. Czasami
s³ysza³em, ¿e teraz to jeszcze nie, bo coœ tam mamy do zrobienia, mo¿e
trochê póŸniej. To oczywiœcie trzeba uszanowaæ, bo wiadomo nic na
si³ê.
Wracam do tego teraz na forum bardziej ogólnym. Proszê o sygna³
od ka¿dej pary ma³¿eñskiej, która chcia³aby siê w³¹czyæ w
spotkania takich krêgów. Przepraszam, ¿e w niejednym domu nie
podj¹³em tego w¹tku. To oczywiœcie propozycja dla tych, którzy dot¹d
nie s¹ zaanga¿owani w ¿adnych ruchach. Je¿eli ktoœ gdzieœ przynale¿y,
to niech trzyma tamtego. Nie o to chodzi by oblatywaæ wszystko, albo
z jednego wyrywaæ i przenosiæ do drugiego.
Wierzê, ¿e na naszym, terenie jest wiele par, którym zale¿y bardzo
na swoim ma³¿eñstwie, którzy ciekawi s¹ spotkañ z ludŸmi i chc¹
trochê wzrastaæ w dobrym, którzy wyczuwaj¹, ¿e najlepsz¹
inwestycj¹ ¿yciow¹ jest to co dotyczy Boga i Bo¿ych spraw.

x Przemys³aw Kompf
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Wielkanoc 2014
Spowiedź w Niedzielê Palmow¹ od 17:00 do 17:30
w Wierzenicy i od 18:45 do 19:15 w Kar³owicach.

Wielki Czwartek Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy 18:40
Wielki Piątek
Rano o œwicie Droga Krzy¿owa o 4:45
Liturgia Mêki Pañskiej o 18:40
Po liturgii okazja do spowiedzi œw. do 20:30.

Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną w Wielką Sobotę o 22:00.
Zapraszamy na czuwanie modlitewne w koœciele:

mężczyzn
w nocy z czwartku na pi¹tek od 20:00 do 4:45,
z pi¹tku na sobotê od 20:00 do 6:00.

kobiety:
w pi¹tek od 6:00 do 10:00 i od 14:00 do 18:00,

wszystkich:
w sobotê od 6:00 do 10:00 i 13:00 do 21:00.
Zapisy na listê na poszczególne godziny bêd¹ w Niedzielê Palmow¹.

Święcenie potraw sobota: 8:30 Kar³owice, 8:45 Dêbogóra, 9:00 Mielno,
9:15 Wierzonka, 9:30 Barcinek, 9:45 Bugaj, 10:30 i 12:00 Wierzenica.
Miêdzy jednym a drugim œwiêceniem potraw okazja do spowiedzi œw.
W Wielkanocn¹ Niedzielê i Poniedzia³ek Msze œw. jak w ka¿d¹
niedzielê. W Poniedzia³ek dodatkowa Msza œw. o 17:30.
Taca z Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej bêdzie przeznaczona na
sp³acenie d³ugu zaci¹gniêtego na pokrycie kosztów budowy schodów
przed koœcio³em. Taca z drugiego œwiêta na KUL i Wydzia³ Teologiczny
W drug¹ niedzielê wielkanocn¹ 27 IV w Wierzenicy
dodatkowa Msza œw. o 22.30 przy Krzy¿u Œwiatowych Dni M³odzie¿y
jako dziêkczynienie za pontyfikat i kanonizacjê papie¿a Jana Paw³a II.

