Zapis nauczania na Mszy św.
odprawianej na placu przed kościołem w Wierzenicy,
połączonej z koncertem Braci Kaczmarek
w dniu 17 czerwca 2018.
Najpierw dwa pytania testowe. Poproszę o odpowiedź
1. Koluszki leżą w województwie a: Mazowieckim, b: Podlaskim, c: Łódzkim, d: Świętokrzyskim,
e: Opolskim. Widzę, że test gimnazjalny z geografii zdaliście na dobrym poziomie.
2. Kto z was był w Koluszkach?
Teraz nakarmię swoją pychę, popatrzcie na tą rękę, która się podnosi. Byłem w Koluszkach.
W domu Rodziny Kaczmarek. Koluszki są piękne. Miasta, wsie są piękne pięknem ludzi, którzy
w nich mieszkają. Jesteście znakiem dobra, pięknymi twarzami swojej miejscowości. Jesteście
znakomitymi ambasadorami Koluszek w Polsce i w świecie. Dobrze, że nie raz podkreślacie, że
jesteście właśnie z Koluszek. Nie z wielkiej Łodzi ale z Koluszek.
Przyjechaliście do Wierzenicy, do starej wsi podpoznańskiej, też dumnej swego dziedzictwa.
W tym roku świętujemy 865 lat istnienia w dokumentach pisanych miejscowości Wierzenica.
Bardzo dziękuję władzom naszej gminy, że w program jubileuszowych obchodów 380 lecia Swarzędza
został zapisany punkt dotyczący także rocznicy Wierzenicy, że właśnie z tej okazji podjęta została
bezprecedensowa dla nas decyzja o przebudowie placu przed tutejszym kościołem. Trzeciego Maja
otwieraliśmy wspólnie ten plac.
Od 12 lat redakcja naszego pisma „Wierzeniczenia” i zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie,
które tutaj powołaliśmy, wręcza swoje wyróżnienie „Przyjaciela Wierzenicy” statuetkę św. Mikołaja
dla osób spoza naszego terenu, które świadczyły dobro Wierzenickiej Ziemi. Zastanawiałem się kto
inny mógłby być uhonorowany tym wyróżnieniem w roku 2018, jeśli nie Pan Burmistrz Marian
Szkudlarek, który osobiście podjął tą inicjatywę, który docenił wielki wysiłek lokalnej społeczności
angażującej się w projekt Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku. To właśnie dla tego projektu mała
200 osobowa Wierzenica zyskała około 2600 głosów wsparcia wśród mieszkańców gminy.
Tym koncertem, tym spotkaniem w radości, chcemy dziękować wszystkim Przyjaciołom
Wierzenicy, których honorowaliśmy statuetką św. Mikołaja w minionych latach, wszystkim innym,
często nam nieznanym ludziom, którzy okazywali dobro temu miejscu, w tym osobom, które wsparły
nas w staraniach o odnowienie wzgórza. Jako proboszcz dziękuję także moim ukochanym
wierzenickim parafianom, którzy pięknie potrafią się zmobilizować i dlatego tyle znaków dobra
udało się nam stworzyć. Brawa dla Was wszystkich. Myśl także kieruję w stronę naszych starszych
i chorych, którzy z racji dolegliwości choroby albo podeszłych lat życia nie mogą być tutaj z nami,
chociaż pewnie bardzo by tego pragnęli. Bardzo cieszyłbym się, gdym się dowiedział, że ktoś właśnie
z tymi osobami podzielił radością tego naszego spotkania, przekazując im chociaż krótki zapis
dźwięku i obrazu tego co tu przeżywamy.
W bieżącym roku świętujemy 100 lecie odzyskania niepodległości. W poznańskim świętujemy
też 100 lecie od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dziękujemy za bohaterski wysiłek wielu naszych
przodków, byśmy my dzisiaj w wolnej Polsce mogli prowadzić spokojne życie. Wszyscy oni dzisiaj
są w wiecznym odpocznieniu, daj Boże w świętych obcowaniu. Kiedy przeglądałem listę powstańców

pochowanych na naszym cmentarzu, to uderzył mnie ich bardzo młody wiek w chwili stanięcia do
walki w 1918 roku. Można powiedzieć, że wielu z nich to były takie Adasie i Wojtki, Oliwiery, Filipy,
Kubusie i Jacki, by poprzestać na tych, których widzimy przy ołtarzu,. Oni właśnie wychowani
w duchu patriotycznym gotowi byli walczyć o wolność Ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom.
Wierzenica jest cząstką najstarszej polskiej diecezji z siedzibą w Poznaniu istniejącej
nieprzerwanie od 968 roku, a więc 1050 lat. Jako parafia, której początki sięgają XIII wieku chcemy
być żywą cząstką tego Kościoła. Dziękujemy za pracę tylu biskupów, kapłanów, zakonników
i zakonnic, a także mnóstwa osób świeckich, którzy w trudzie i poświęceniu, czasem w trudnych
warunkach najazdów i przemocy budowali wiarę i pobożność z sercach ludzi. Oni to powtarzali,
co i my dzisiaj mamy też usłyszeć. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Każdy człowiek na drodze
swojego życia ma to odkryć dla siebie. Także to, że człowiek sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa
i że trudno jest zrozumieć dzieje tej ziemi bez Jezusa. Dwa lata temu jako wspólnota miejsca,
razem z naszymi sąsiadami z parafii z Kicina, zbudowaliśmy 20 pięknych kapliczek różańcowych.
Było to nasze wotum dziękczynne za 1050 lat pracy Kościoła na tych tych terenach. Przypomnieliśmy
też pracę dwóch żarliwych kapłanów i społeczników ks. Studniarskiego i ks Haasse, którzy będąc
proboszczami obu parafii równocześnie, stale przemierzali drogę między Kicinem i Wierzenicą
i zapewne nie raz się na tej drodze modlili się właśnie z różańcem w ręku.. Do tego też wszystkich
innych zachęcamy.
Dumni jesteśmy, że właśnie u nas wspólnota poznańskiego Kościoła postawiła najwspanialszy
pomnik na cześć pontyfikatu św. Jana Pawła II, który prosił nas o tworzenie dzieł miłosierdzia
służących ludziom w potrzebie. Za dwa tygodnie w sobotę 30 czerwca świętować będziemy 10 lecie
istnienia w Wierzenicy ośrodka Caritas prowadzonego dla młodych uzależnionych od narkotyków
osób. Dziękujemy Bogu za ludzi, którzy właśnie tu w Wierzenicy rozpoczęli nowe życie i teraz są
zdrową tkanką społeczności, w których żyją. Kochani chłopcy, dziewczyny, którzy teraz
tu jesteście w Wierzenicy, walczcie dalej pięknie o siebie, zwyciężajcie. Zawierzcie w głębi serca
Jezusowi i Jemu powierzcie swoje życie, a On dalej będzie sam działał w Waszym życiu. Ten koncert
tez jest dedykowany Wam, którzy zmagacie się o siebie, także dla tych, dla których Wierzenica stała
się zaczynem dobra w ich życiu. Brawa i uznanie dla każdego z Was. (Akurat dzisiaj dostałem list
zapraszający mnie na uroczystość ślubną wraz z weselem od jednego z byłych wychowanków naszego
ośrodka.) Wielkie uznanie dla rodziców, którzy nie przestali kochać i walczyć o swoje dzieci.
Błogosławię każdy wasz przyjazd do Wierzenicy.
Dodam jeszcze, że za szczególną łaskę Bożej Miłości i Opatrzności poczytuje sobie to, że mogę
patrzeć na ten dom, który prze tyle lat był domem moich marzeń.
Ostatnia koncertowa dedykacja i ostanie słowa kieruję do niezwykłej mieszkanki Wierznicy
Marzeny Szymańskiej, która w chwili obecnej przebywa w Stanach Zjednoczonych i uczestniczy
w wielkich indywidualnych zawodach kolarskich, w czasie których do przejechania jest, bagatela,
6750 km od zachodniego do wschodniego wybrzeża Ameryki. Przy czym każdy uczestnik musi sam
sobie zadbać o jedzenie i nocleg. Do przejechania jest określona trasa, a każdy zawodnik sam też sobie
wyznacza ile kilometrów danego dnia przejedzie. Na ten wyjazd Marzena sama się przygotowywała,
sama zbierała i odkładała pieniądze. W trasie jest od 3 lipca. W dzisiejszych „Wierzeniczeniach”
publikujemy krótkie relacje jakie mamy od niej. Dzień przed wyjazdem pobłogosławiłem ją na ten
trud i na szczęśliwy powrót. Marzena, nikt z nas nie wsiądzie na rower, żeby chociaż na jednym
dwustu, albo chociaż stu kilometrowym odcinku Ci towarzyszyć. Powierzam Cię Bożemu
prowadzeniu żebyś to swoje marzenie życia zrealizowała. Brawa dla tej dzielnej dziewczyny
z Wierzenicy.
Z dzisiejszego Słowa zapamiętajmy: Człowiek ma siać. Pan Bóg daje wzrost. Z małych dzieł
tworzą się wielkie. Wielkie dzieła wyrastają z małych. Wytrwałość w działaniu, także pomimo
rozmaitych przeciwności, przynosi błogosławione owoce. Niech każdy z nas cieszy się dobrym plonem,
dobrym owocem tego co posiał.
x Przemysław Kompf

