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Ecce Mater Tua
Drogie memu sercu
wierzenickie
zgromadzenie
proszê o przeczytanie
tego uwa¿nie

W czasach trudnych i ¿ywych dyskusji o Koœciele wspó³czesnym
podsuwam czytelnikom „Wierzeniczeñ” lekturê dwóch
rozdzia³ów napisanych przeze mnie i wydanych w 2013 roku
„Katechez domowych”. Przypominam wszystkim te teksty, nie
bez satysfakcji stwierdzaj¹c, ¿e ¿adnego zdania w nich nie trzeba
zmieniaæ.
Zrobi³em jeden ma³y zaznaczony dopisek. Zacytowa³em zdanie, które
napisa³em w tekœcie na tegoroczny kap³añski Wielki Czwartek
(„Wierzeniczenia” 2/151/2019, s. 7). Myœli aktualne w dzisiejszej
debacie zaznaczam pogrubion¹ czcionk¹.
W niedzielê Zes³ania Ducha Œwiêtego zawierzam Jego Boskiej Mocy
prowadzenie i misjê Koœcio³a oraz wszystkich ludzi w nim
ochrzczonych. Natchnieniom Ducha Œwiêtego powierzam w sposób
szczególny wszystkich wierzenickich parafian, przyjació³ i dobrodziejów
naszego miejsca. Niech ten czas bêdzie dla nas dobr¹ okazj¹ do
odkrywania, ¿e tak¿e ja budujê sob¹ Koœció³ jako wspólnotê wierz¹cych
i jestem znakiem i twarz¹ tego¿ Koœcio³a.
Na frontonie koœcio³a dominikañskiego w Poznaniu widnieje napis
„Ecce Mater Tua”, oto Matka Twoja. Jest on zapewne obecny jeszcze w
niejednym innym miejscu. Jako student zagl¹da³em do tamtejszej
œwi¹tyni. Widzia³em ten napis, czyta³em go i uczy³em siê krok po kroku
swojego osobistego udzia³u w ¿yciu Koœcio³a.
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Jezus g³ow¹ Koœcio³a,
Koœció³ depozytariuszem i szafarzem s³ów Jezusa
Pawe³ aposto³ porównuje wspólnotê Koœcio³a do ludzkiego cia³a. Cia³o
sk³ada siê z wielu cz³onków. Wszystkie s¹ wa¿ne, choæ spe³niaj¹
ró¿norodne funkcje. Kiedy niedomaga jedna czêœæ cia³a, niedomaga
ca³y cz³owiek. Pawe³ przypomni, ¿e g³ow¹ tego cia³a jest Jezus. Jako
wspólnota wiary jesteœmy poszczególnymi cz³onkami tworz¹c
harmonijn¹ ca³oœæ. Aposto³ zwraca te¿ uwagê na to, i¿ nie wszyscy s¹
aposto³ami, nie wszyscy prorokuj¹ i nie wszyscy s¹ nauczycielami
(por. I List do Koryntian 12,12 -30).
Pierwsz¹ wspólnotê wiernych powo³a³ i jej przewodzi³ sam Jezus. Po
zmartwychwstaniu ludzkie przewodnictwo w Koœciele objêli jego
uczniowie. Po nich ich kolejni nastêpcy. W³adza w Koœciele opiera³a siê
zawsze na autorytecie. Autorytetem dla Koœcio³a jest Jezus.
Odniesieniem s³owo Jezusa. W wymiarze ludzkim pierwszym
autorytetem w Koœciele by³ Piotr, po nim jego nastêpcy. Kiedy
w obrêbie Koœcio³a pojawia³y siê jakieœ problemy, które trzeba by³o
rozstrzygaæ, g³os Piotra lub póŸniej jego nastêpców (papie¿y) by³
rozstrzygaj¹cy. Utar³o siê nawet powiedzenie: „Roma locuta, causa
finita” (Rzym powiedzia³, sprawa skoñczona). Im bardziej Koœció³ siê
rozrasta³ terytorialnie i liczebnie, tym wiêcej potrzeba by³o osób
odpowiedzialnych za jego trwanie i rozwój. Listy apostolskie
wspominaj¹ o biskupach, prezbiterach i diakonach, który maj¹
opiekowaæ siê lokaln¹ wspólnot¹ wiernych.
Misj¹ Koœcio³a jest g³oszenie zbawienia w Chrystusie, nauczanie
w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego (por. Ewangelia Mateusza
28,19). G³osz¹c Jezusa Koœció³ niejednokrotnie bêdzie siê ludziom
musia³ nara¿aæ. Bêdzie musia³ byæ znakiem, któremu sprzeciwiaæ
siê bêd¹ (por. £ukasza 2,34). Wiele osób nie ¿yje wartoœciami
ewangelicznymi. Nie ka¿dy us³ucha wezwania do nawrócenia.
W czasach rozchwiania w uznaniu tego co dobre, co œwiête, Koœció³
jako jedyny ma odwagê w z³ych sprawach mówiæ „nie”, nawet gdy
wszyscy krzycz¹ „tak”. S³owo „nie” wypowiada w imiê prawdy, nie
ogl¹daj¹c siê na poklask, czy utratê okreœlonej publicznoœci.
Prawda Jezusa ma swoj¹ cenê. Jest ni¹ tak¿e czyjeœ odejœcie. Jezus
pozwoli³ odejœæ od siebie m³odzieñcowi i nie próbowa³
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go na si³ê zatrzymywaæ przy sobie wo³aj¹c za nim: zostañ,
ja tylko ¿artowa³em, tylko tak mówi³em (por. Ewangelia Mateusza
19,16 – 23). Odejœcie z Koœcio³a ludzi, którzy go nie buduj¹,
a czêsto s¹ wstydem, nie jest dla niego strat¹. Lepiej jest, ¿e taki
cz³owiek jest poza Koœcio³em ni¿ gorszycielem w Koœciele.
Z drugiej strony wiemy, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹ powszechn¹, czyli
otwart¹. Ka¿dy mo¿e wejœæ do Koœcio³a i uczestniczyæ w jego ¿yciu.
Otwartoœæ jest jego wielk¹ si³¹ i zalet¹. Dziêki temu wielu ludzi
odkry³o na nowo swoja drogê do Jezusa. Niestety, jest to tak¿e
u³omnoœæ. Kiedy np. na niedzielne zgromadzenie najdzie zbyt wielu
ludzi obojêtnych, swoim zachowaniem oni tej wspólnoty nie buduj¹.
Doœwiadczenie uczy, ¿e lepiej jednak kiedy ci letni ludzie s¹
w Koœciele w takim stanie ducha ni¿ kiedy ich nie ma. Czasami
d³ugo trzeba nie s³yszeæ nic, by któregoœ dnia (po latach) us³yszeæ
jedno zdanie, które zmieni ca³e ¿ycie. Poprzez udzia³ w ¿yciu
Koœcio³a chrzeœcijanin ma wkroczyæ na drogê rozwoju duchowego.
W ka¿dym czasie byli ludzie, których serce porusza³o siê dla Dobrej
Nowiny, przyjmowali Jezusa i budowali Koœció³. Niestety, by³o
wielu takich, dla których prawda o Jezusie by³a zgorszeniem albo
g³upstwem ( por. I List do Koryntian 1,23). Wielu z tych ludzi nieraz
podejmowa³o walkê z Koœcio³em.
Poœrodku zawsze te¿ nie brakowa³o obojêtnych. Prawda Jezusa jest
na ka¿dy czas i to niezale¿nie od tego czy wszyscy, chc¹ jej s³uchaæ,
czy te¿ nie.
„B³ogos³awieni jesteœcie gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i...mówi¹ k³amliwie
wszystko z³e na was z mego powodu... cieszcie siê radujcie” (Ewangelia
Mateusza 5,11).
„Przyjdzie... chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili ale wed³ug
w³asnych po¿¹dañ... bêd¹ mno¿yli sobie nauczycieli”
(2 List do Tymoteusza 4,3).
„...bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mojego imienia”
(Ewangelia Marka 13,13).
Niezale¿nie od czasów w których ludziom przychodzi³o ¿yæ: „³atwych”,
czy „trudnych”, Koœció³ by³, jest i bêdzie depozytariuszem i szafarzem
s³ów Jezusa. Nie poznawszy Jezusa,
nie uwierzywszy w Niego, trudno jest zrozumieæ Koœció³.
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Dopowiedzenie
Koœció³ trudn¹ mi³oœci¹
Czasami go³ym okiem widzimy grzesznoœæ Koœcio³a. Niektórym to
siê k³óci z tym co mówi¹ w credo: wierzê w œwiêty Koœció³
powszechny. Oczywiœcie, ¿aden grzech nie tworzy niczego dobrego.
Jest wiêkszym albo mniejszym zgorszeniem.
Œwiêtoœæ Koœcio³a wyp³ywa jednak nie z ludzi (niestety) ale od
Chrystusa. Mówimy: Koœció³ jest œwiêty œwiêtoœci¹ Jezusa i
grzeszny grzechami ludzi, pocz¹wszy od najzwyklejszych wiernych,
poprzez ksiê¿y i biskupów na papie¿u koñcz¹c. Tegoroczny dopisek:
Niestety, ka¿dy czas ma swoje niegodziwoœci i zawsze s¹ one
wstydem dla Koœcio³a, tym bardziej jeœli to jest grzech kap³ana,
a wiêc jakiegoœ przewodnika w Koœciele.
Ze wstydem trzeba przypomnieæ raz jeszcze: wszyscy jesteœmy
grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy mi³osierdzia Bo¿ego. Wszyscy
mamy od siebie wymagaæ. Oznacza to, ¿e kap³ani wymagaj¹ nie
tylko od wiernych, ale te¿ i od siebie, staraj¹ siê daæ dobry przyk³ad.
Zwykli wierni tak¿e jednak powinni wymagaæ od siebie, a nie tylko
oczekiwaæ od kap³ana. Nawzajem jesteœmy sobie potrzebni w
Koœciele. Nawzajem siê budujemy i umacniamy. Czasem te¿
upominamy. Wszyscy budujemy na Jezusie. Przyk³ad bierzemy od
aposto³ów, którzy niezwykle wytrwale budowali Koœció³. Byli
jednoczeœnie œwiadomi s³aboœci, a nawet niegodziwoœci wielu ludzi
bêd¹cych w Koœciele. Œwiadcz¹ o tym liczne napomnienia, które
zostawili w swoich listach. Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e
obok k³osów pszenicznych na tym samym polu pojawiaj¹ siê te¿ i
chwasty (por. Ewangelia Mateusza 13,24 – 30).
Na wszystko, tak¿e na Koœció³, mo¿na patrzeæ realistycznie albo
idealistycznie. Spojrzenie realistyczne to jest widzenie tak jak jest,
widzenie idealistyczne jak powinno byæ. Trudno wyobraziæ sobie
¿ycie bez idea³ów, ale mówimy te¿, ¿e na ¿ycie trzeba patrzeæ
realnie.
Ma³¿eñstwo dla ludzi jest trudnym wyzwaniem. Dwoje ludzi po³¹czy³a
mi³oœæ. Tymczasem na co dzieñ s¹ k³ótnie, spory, niezrozumienie,

4 [153] 2019

5

dyskusje, przepraszanie siê itd. Przestali widzieæ siebie jako chodz¹ce
idea³y, poznali swoje wady. Pomimo tego dalej siê kochaj¹. W obrazach
biblijnych Koœció³ jest pokazywany jako oblubienica Chrystusa. Relacje
w Koœciele s¹ w³aœnie takie na wzór ma³¿eñski. Czasem jest to trudna
mi³oœæ.
Niektórzy mówi¹, ¿e tyle jest rozmaitych wyznañ chrzeœcijañskich.
Mo¿na siê wrêcz pogubiæ w tym wszystkim. Sk¹d wiedzieæ, który z tych
Koœcio³ów jest prawdziwy. Rzeczywiœcie, brak jednoœci wœród
chrzeœcijan jest zgorszeniem dla œwiata. Jezus da³ uczniom polecenie,
aby zabiegali i pilnowali jednoœci. Modli³ siê:
„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie a ja w Tobie, aby
i oni stanowili jedno w nas, by œwiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³eœ”
(Ewangelia Jana 17,21).
Wszyscy chrzeœcijanie siê zgadzaj¹, ¿e Duch Œwiêty jest Duchem
Prawdy i ¿e On rzeczywiœcie zosta³ wylany na Koœció³. Trudno jest
uwierzyæ, ¿e Duch Œw. przez ileœ wieków spa³, potem nagle zacz¹³ siê
budziæ w coraz to innej g³owie jakiegoœ reformatora i ka¿demu co
innego podpowiada³.
Nie ujmuj¹c dobrych, mo¿e nawet szlachetnych intencji wielu takich
osób, trzeba powiedzieæ: Duch Œwiêty nie jest podzielony. Co Duch
mówi do Koœcio³a dziœ, musi wspó³graæ z tym, co mówi³ kiedyœ. Jan
powie:
„nie ka¿demu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy s¹ z Boga”
(I List Jana 4,1).
Koœció³ rozbijaj¹ nie tylko w oczywisty sposób gorsz¹ce czyny ludzi
(nas wszystkich). W pobo¿noœci czêsto mo¿e byæ te¿ i coœ z pychy,
kiedy komuœ siê wydaje, ¿e Bóg mówi tylko do niego, a jeœli tak, to on
nie musi s³uchaæ ju¿ nikogo w Koœciele. Dalej jest roz³am. Potem jest
roz³am w roz³amie i w roz³amie roz³am i jeszcze jeden roz³am. Trudno to
ogarn¹æ i zaakceptowaæ jako drogê Koœcio³a.

W ¿adnych czasach Koœcio³owi nie by³o ³atwo. W ka¿dym
oddzia³ywa³y na niego rozmaite zdarzenia polityczne, wojenne,
spo³eczne. W oczywisty sposób wp³ywa³o to na kondycjê wielu ludzi
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w Koœciele. Franciszek z Asy¿u, by odwo³aæ siê do powszechnie
znanego przyk³adu, piêknie przyczyni³ do odnowy Koœcio³a od
wewn¹trz.
Wyra¿am najwy¿szy szacunek wobec ka¿dego, któremu drogie jest imiê
Jezus, niezale¿nie od tego do jakiej wspólnoty koœcielnej przynale¿y.
Spotka³em wielu wspania³ych gorliwych chrzeœcijan rozmaitych
wyznañ.
Jezus do Piotra: „na tej opoce zbudujê Koœció³ mój, a bramy piekielne
go nie przemog¹” (Ewangelia Mateusza 16,28).
x Przemys³aw Kompf

W dniu 3 Maja podczas Mszy œwiêtej odprawianej ku czci Maryi
Królowej Polski i Matki Wierzenicy honorowaliœmy naszym

wyró¿nieniem „Przyjaciela Wierzenicy” Pana Profesora Grzegorza
Skrzypczaka by³ego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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W ten sposób dziêkowaliœmy jemu za wielk¹ ¿yczliwoœæ i wspó³pracê
szczególnie w zwi¹zku z przygotowaniem i przebiegiem jubileuszowych
uroczystoœci 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
Uczyniliœmy to specjalnie w 2019 roku dla podkreœlenia piêknego
jubileuszu 100-lecia akademickich studiów rolniczych i leœnych
w Poznaniu.
Kilka tygodni póŸniej mia³em okazjê uczestniczyæ w jubileuszowych
obchodach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najpierw w
czwartek 13 czerwca we Mszy œw. odprawianej o 17.00 w koœciele na
So³aczu w Poznaniu. Przewodniczy³ jej biskup kaliski, który przyzna³
siê, ¿e przez dwa lata by³ studentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Homiliê g³osi³ ks. biskup pomocniczy naszej archidiecezji Grzegorz
Balcerek. Mszê œw. koncelebrowa³o kilku ksiê¿y, którzy byli
absolwentami uczelni rolniczej. Tak¿e
dwóch obecnych kleryków
pomagaj¹cych przy liturgii by³o
studentami (absolwentami?)
Uniwersytetu Przyrodniczego. Po
zakoñczeniu uroczystoœci w koœciele,
uczestniczy³em w poczêstunku
przygotowanym na sali w Kolegium
Rungego. Kolejnego dnia odby³o siê
uroczyste posiedzenie Senatu
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z udzia³em wielu
zaproszonych goœci. Oczywiœcie by³y
przemówienia, listy gratulacyjne,
wyró¿nienia, podziêkowania, wystêpy
artystyczne. Dla W³odka
Buczyñskiego i dla mnie mi³ym
zaskoczeniem by³o to, ¿e wœród wielu
podziêkowañ skierowanych do szeregu
osób zwi¹zanych i nie zwi¹zanych
bezpoœrednio z uczelni¹ znalaz³y siê
tak¿e i dla nas. Ka¿dy z nas otrzyma³
pami¹tkowy medal przygotowany z
okazji 100-lecia studiów za „zas³ugi
dla rozwoju naukowego,
dydaktycznego i organizacyjnego
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akademickich studiów rolniczo - leœnych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu”.
Stoj¹c poœród wielu m¹drych i dostojnych pomyœla³em sobie: dziadu,
jakie ty masz zas³ugi...
W koñcowej czêœci odby³ siê okolicznoœciowy wyk³ad przypominaj¹cy
wiele wybitnych postaci zwi¹zanych z uczelni¹. Niemal wszystkich
wspominano jako zmar³ych. Poœród nich wymieniany by³ prof. Felicjan
Dembiñski, jeden z usynowionych przez Augusta juniora
Cieszkowskiego spadkobierców maj¹tku rodziny Cieszkowskich, który
czynnie przy³o¿y³ swoj¹ rêkê do powstania w Wierzenicy przy koœciele
krypty grobowej. Jego zmar³¹ w 2008 roku ma³¿onkê mia³em okazjê co
roku widywaæ w Wierzenicy.
Koñcowe zdania tego wyk³adu poruszy³y mnie niezwykle. Poœwiêcone
one by³y kilku ¿yj¹cym jeszcze profesorom, którymi mo¿e szczyciæ siê
uczelnia. Poœród tych kilku wspomnianych us³ysza³em nazwisko pana
profesora Andrzeja Legockiego, szefa Polskiej Akademii Nauk, którego
mia³em okazjê poznaæ osobiœcie w czasie mojego pobytu w parafii
w Naramowicach w Poznaniu. Kilka razy by³em u niego w domu i to
nie tylko w czasie kolêdy. Jako rodzice z ¿on¹ mieli problemy
z adoptowanym przez nich synem. Profesora zna³em jako cz³owieka
wielkiej pobo¿noœci. Ka¿dego tygodnia mo¿na by³o go z ma³¿onk¹
zobaczyæ w koœciele podczas Mszy œw. odprawianej o 10.00. Lubi³
siedzieæ w pierwszej ³awce niemal naprzeciw o³tarza. Chyba za ka¿dym
razem przystêpowa³ do Sto³u Pañskiego. Zapamiêta³em go jako
cz³owieka niezwyk³ej prawoœci. Mi³o by³o s³yszeæ dobre s³owa
wypowiadane o nim w podczas wspomnianego okolicznoœciowego
wyk³adu. Przyjemnie by³o siê z nim przywitaæ w czasie tego jubileuszu.
Zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu jubileuszowych uroczystoœci
mia³em okazjê widzieæ siê i porozmawiaæ z „Przyjacielem Wierzenicy”
AD 2019 panem profesorem Grzegorzem Skrzypczakiem. Widaæ by³o,
¿e cieszy siê naszym wyró¿nieniem. Powiedzia³ do mnie: Niech ksi¹dz
na pocz¹tku jesieni znowu napisze do Fundacji Kórnickiej. Pomogê
za³atwiæ trochê pieniêdzy dla parafii na wasze dzia³ania zwi¹zane
z przygotowaniem renowacji koœcio³a. Jak¿e piêkni s¹ wszyscy nasi
Przyjaciele.
x Przemys³aw Kompf
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14 czerwca 2019 r. mieliœmy zaszczyt uczestniczyæ w g³ównych
obchodach jubileuszu. Centralnym punktem 100-lecia Akademickich
Studiów Rolniczo-Leœnych by³o uroczyste posiedzenie Senatu,
w Biocentrum UPP. Podczas posiedzenia wrêczone zosta³y miêdzy innymi
medale 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leœnych
ks. Przemys³awowi Kompfowi oraz W³odzimierzowi Buczyñskiemu.
Medale wrêczali Rektor prof. Jan Pikul oraz prof. Roman Gornowicz
prorektor UPP. Awers medalu i plakietka z nazwiskiem uhonorowanego
oraz uzasadnieniem... za zas³ugi dla rozwoju naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego akademickich studiów rolniczo-leœnych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu..., to od frontu, a od ty³u rewers medalu
z podobizn¹ Augusta Cieszkowskiego. Uroczystoœæ uœwietni³ wyk³ad prof.
Moniki Koz³owskiej „Pierwsi wœród równych - historia uczelni szlakiem
jej mistrzów”, który znakomicie unaoczni³, ¿e historia uniwersytetu to
przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli, pracowali i pracuj¹ na jego
rzecz, a tak¿e, miejmy nadziejê, bêd¹ go tworzyæ przez kolejne
dziesiêciolecia. Oprawê muzyczn¹ zapewni³y Chór Akademicki „Coro da
Camera” oraz Zespó³ Trêbaczy Myœliwskich „Venator”.
Po uroczystym posiedzeniu Senatu uczestniczyliœmy w otwarciu Domu
Absolwenta UPP, gdzie wkrótce powstanie Muzeum Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, a swoje siedziby mieæ bêd¹: Stowarzyszenie
Absolwentów, Fundacja UPP oraz Rada Uczelni.
Niezmiernie mi³ym akcentem tej uroczystoœci by³o to, ¿e W³adze UPP
dostrzeg³y nasz¹ ma³¹ spo³ecznoœæ dzia³aj¹c¹ na rzecz patrona Uczelni
Augusta Cieszkowskiego, a ich przedstawicieli uhonorowa³y medalami.
Z ca³ego serca gratulujê.
Ewa J. Buczyñska

W pi¹tek, 3 maja msza odpustowa koncelebrowana przez ksiê¿y
Przemys³awa Kompfa i Piotra Ostañskiego zakoñczy³a XVII czuwanie z
Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy Trzynastym Przyjacielem Wierzenicy zosta³
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prof. Grzegorz Skrzypczak, w latach 2008-2016 rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, który w tym roku bêdzie obchodziæ
100-lecie istnienia. Za jego kadencji Uczelnia wspar³a finansowo
odnowienie krypty Cieszkowskich. Dziêki niemu przy drzwiach
wejœciowych do Dworku Cieszkowskich w Wierzenicy wmontowana
zosta³a piêkna tablica pami¹tkowa poœwiêcona patronowi ufundowana
przez Uczelniê. Uczestniczy³ w inauguracji i kulminacji obchodów 200.
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Przez dwie swoje kadencje
wiele uczyni³ by utrwaliæ w œwiadomoœci pracowników naukowych
i tak¿e studentów wiedzê o patronie Uniwersytetu Przyrodniczego. W
tym czasie ukaza³y siê publikacje Wydawnictwa UP Zapisane w pamiêci
(2009), Co po Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 120 latach
(2012), Nie tylko Wierzenica O Auguœcie Cieszkowskim w dwusetn¹
rocznicê urodzin (2014), Na skrzyd³ach myœli... Augyst Cieszkowski
i ziemia wierzenicka w poezji (2014). Wiele cennych i ciekawych
informacji ukaza³o siê na ³amach pisma Uniwersytetu Przyrodniczego
"Wieœci Akademickie", a numer specjalny z 2014 roku poœwiêcony
patronowi, podobnie jak wczeœniej „Wierzeniczenia”, znalaz³ uznanie
kapitu³y konkursu dziennikarskiego „Znak Dobra”. Uczelnia
wzbogaci³a siê te¿ o popiersie A. Cieszkowskiego i kolejny jego portret,
zosta³o odnowione Kolegium Cieszkowskich. Na jego zaproszenie
liczni przedstawiciele naszej spo³ecznoœci mieli przyjemnoœæ
uczestniczyæ 21 listopada 2014 roku w wieczornicy zatytu³owanej
„Natchnienie, wiedza i czyn”, Barbary Wachowicz autorki biografii
wielkich Polaków. Przedstawia³a ona spo³ecznoœci Uczelni naszego
hrabiego jako wzorcow¹ postaæ czasu pracy organicznej, nie walcz¹c¹
orê¿em ale myœl¹ i s³owem. Uczestnicy tego spotkania mogli obejrzeæ
wystawê o A. Cieszkowskim, któr¹ stworzyliœmy wespó³ ze œp.
Henrykiem B³achnio, a która wtedy kolejny raz odwiedzi³a Uczelniê.
Sylwetkê i nie tylko przywo³ane dokonania laureata w imieniu redakcji
„Wierzeniczeñ” i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego przedstawi³a Ewa J. Buczyñska. Laureat odebra³ z r¹k Stanis³awa
Witeckiego figurkê œw. Miko³aja autorstwa Piotra Woliñskiego jak¹
ka¿dorazowo otrzymuje Przyjaciel Wierzenicy. Ewa J. Buczyñska
wrêczy³a wi¹zankê kwiatów i wraz z ks. Przemkiem z³o¿yli
okolicznoœciowe ¿yczenia. Dziêkuj¹c prof. Skrzypczak powiedzia³, ¿e
jest ogromnie zaszczycony. Nawi¹za³ do 100-lecia Uniwersytetu im.

4 [153] 2019

11

Adama Mickiewicza (pocz¹tkowo by³a to Wszechnica Piastowska
a nastêpnie Uniwersytet Poznañski), z którego wywodzi siê Uniwersytet
Przyrodniczy. Podziêkowa³ ks. Przemkowi i osobom niezwykle rzetelnie
pisz¹cym o Auguœcie Cieszkowskim za kultywowanie pamiêci
o patronie Uczelni.
Dwaj Przyjaciele
Wierzenicy zostali
uhonorowani z okazji
donios³ych rocznic.
Aniela i Stanis³aw
Witeccy 50-lecia
ma³¿eñstwa (S. Witecki w
2007 r. zosta³ pierwszym
Przyjacielem Wierzenicy).
Piotr Woliñski (Przyjaciel
Wierzenicy 2017), wraz
z towarzysz¹c¹ mu ¿on¹
Genowef¹, jubileuszu
50 lat pracy artystycznej.
Wi¹zanki kwiatów
odebrali z r¹k Gra¿yny
i Macieja Dominikowskich, a ks. Przemek do
swoich ¿yczeñ do³¹czy³
b³ogos³awieñstwa dla
ca³ej wspania³ej trójki
Przyjació³ Wierzenicy.
Tradycyjne ju¿ obecne
by³o spore grono
laureatów z ubieg³ych lat:
Mieczys³aw Kasprzyk z
¿on¹ Barbar¹, Magdalena i Jacek Gorczycowie, prof. Zbigniew
Kundzewicz z ¿on¹ Lucyn¹. Na zakoñczenie uroczystoœci by³a agapa
pod wiat¹, mi³e rozmowy przy domowej, gor¹cej zupie i pysznych
ciastach.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Piêkna ksi¹¿ka na lato
W niedzielê 23 czerwca,
w momencie kiedy koñczy³em
przygotowanie tekstów do
bie¿¹cego wydania
„Wierzeniczeñ” dotar³a do mnie
publikacja „Historycznym
œladem Puszczy Zielonki
i okolic”, przygotowana przez
m³odego mieszkañca Mielna
B³a¿eja Sienkowskiego, wydana
jego w³asnym staraniem.
Wyra¿am wielkie uznanie dla
pasji poszukiwañ studenckich
niewiele ponad
dwudziestoletniego autora.
W³aœnie dlatego parafia chce
uczestniczyæ w promocji tej
ksi¹¿ki.
Bêdziemy j¹ rozprowadzaæ przez ca³e lato najpierw przed koœcio³em,
potem w zakrystii i dla turystów w kiosku. Cena za egzemplarz wynosi
13 z³. W³¹czymy j¹ do naszych letnich sprzeda¿y przewodnika po
koœciele i katechez domowych, polecanych co roku naszym goœciom.
xPK

W poprzek utartych szlaków
Co ³¹czy w sobie postaæ mieszkañca wierzenickiej parafii a zrazem turysty,
studenta, kolekcjonera starych motocykli i rowerów? Mo¿e byæ szereg
odpowiedzi na to pytanie ale poprawn¹ jest umi³owanie Puszczy Zielonki.
Ten ciekawy obszar doczeka³ siê na przestrzeni paru dziesiêcioleci kilku
przewodników. B³a¿ej Sienkowski mieszkaj¹cy w Mielnie napisa³ i wyda³
w³asnym sumptem swój bardzo autorski, zatytu³owany Historycznym
œladem Puszczy Zielonki. Przedstawia w nim odkrywanie tego obszaru
w oparciu o swoje wêdrówki w latach 2012-2019. Skupia siê na tym co go
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zainteresowa³o, a w dotychczasowych przewodnikach by³o tylko
wspominane albo pomijane. Do przedstawionych informacji podchodzi
bardzo dociekliwie, docieraj¹c do Ÿróde³ pisanych i osobowych. Niekiedy
prostuje powszechnie funkcjonuj¹ce ale niezgodne ze stanem faktycznym,
kilka innych to zupe³ne nowoœci. Tytu³em zachêty do siêgniêcia po swoj¹
ksi¹¿kê (bêdzie do nabycia w parafii oraz u autora - Mielno, ul. Leœna 6) dla
czytelników „Wierzeniczeñ” przygotowa³ propozycjê wycieczki
z Wierzenicy do Owiñsk, zapowiada te¿ kolejne. Stanis³aw Jachowicz
¿yj¹cy w pierwszej po³owie XIX wieku poeta, pedagog, dzia³acz spo³eczny
i wybitny bajkopisarz w wierszu „Wieœ” zamieœci³ wymyœlon¹ przez siebie
frazê Cudze chwalicie, swego nie znacie. Poznawajmy swoje okolice
z B³a¿ejem, bo warto.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Historyczna wycieczka z Wierzenicy do Owiñsk
Rozpoczyna siê lato. Ze wzglêdu na przyjazn¹ pogodê jest to
zdecydowanie najlepszy czas, by poznawaæ lokaln¹ historiê. Poni¿szy plan
wycieczki zosta³ stworzony z myœl¹ o rowerzystach, ale równie dobrze
mo¿e byæ wykorzystany przez osoby poruszaj¹ce siê pojazdami
mechanicznymi czy uprawiaj¹ce turystykê piesz¹. Ci ostatni szczególnie
musz¹ uwa¿aæ na samochody, które na asfaltowych odcinkach naszej trasy
s¹ widokiem nierzadkim. Wzd³u¿ niektórych utwardzonych dróg znajduj¹
siê chodniki, bêd¹ce dobrym rozwi¹zaniem tego problemu.
Wyje¿d¿amy z Wierzenicy w stronê Wierzonki. Mijamy cmentarz
parafialny i po pokonaniu oko³o 300 metrów na lewo od drogi wznosi siê
œródpolny pagórek, poroœniêty sosnowym lasem. Jego lokalna nazwa
terenowa to ,,¯alik". Odkryto tutaj szereg bardzo dawnych miejsc
pochówku. Najstarszy grób spoœród ponad piêædziesiêciu pochodzi z epoki
br¹zu, natomiast najm³odsze mogi³y datuje siê na wczesne œredniowiecze –
koniec X i pierwsz¹ po³owê XI wieku.
Doje¿d¿amy do skrzy¿owania w Wierzonce. Na wprost znajduj¹ siê
zabudowania gospodarcze. Wstêp obecnie jest wzbroniony, jednak stoj¹c
przy bramie wjazdowej mo¿na dostrzec jeden z kilku najciekawszych
obiektów zabytkowych w Wierzonce – kuŸniê z 1849 roku. Oko³o 100
metrów za ni¹ mieszkali niegdyœ przedstawiciele rodziny von Treskow.
Eklektyczny dwór po w³odarzach okolicznych ziem jest dziœ mocno
zaniedbany i niestety istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e koniec
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koñców nie zostanie po nim œladu. Na skrzy¿owaniu w Wierzonce
skrêcamy w lewo.
Po pokonaniu kilkuset metrów jedziemy wzd³u¿ ogrodzenia z drutu
kolczastego, które niegdyœ stanowi³o granicê jednostki wojskowej.
Koñczy siê ogrodzenie bêd¹ce jedn¹ z pozosta³oœci po dawnej jednostce i
wkrótce doje¿d¿amy do Mielna. Przed rokiem wieœ po³o¿ona na skraju
gminy Czerwonak obchodzi³a 200-lecie za³o¿enia przez von Treskowów.
Z pocz¹tków istnienia tej miejscowoœci nie zachowa³ siê ¿aden obiekt,
jednak po dziœ dzieñ stoj¹ tutaj datowane na prze³om XIX i XX wieku:
spichlerz oraz zabudowania mieszkalne. Nie pod¹¿amy drog¹ asfaltow¹
do Klin, lecz polnym Traktem Owiñskim, który przebiega niemal
prostopadle do ulicy Leœnej.
Niespe³na kilometr od Mielna, przy przeciêciu Traktu Owiñskiego z
Traktem Poznañskim znajduje siê Maruszka, wzmiankowana w ksiêgach
wierzenickiej parafii ju¿ od 1840 roku. Funkcjonowa³a tu kiedyœ karczma.
Pozosta³oœci¹ po niej jest ma³e wzniesienie w kszta³cie prostok¹ta.
Niew¹tpliwie na Maruszce znacznie wiêksz¹ uwagê przykuwaj¹ figura
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem (na cokole widniej¹ daty: budowy – 1923 i
odbudowy – 1952) oraz dwie mogi³y. Mogi³y usypano, a nastêpnie
oznakowano krzy¿ami 200 metrów od skrzy¿owania traktów, kieruj¹c siê
w prawo (w stronê Czernic). Wed³ug jednego z przekazów, skrywaj¹ one
cia³a pruskiego oficera i ubogiej polskiej dziewczyny. Ze wzglêdów
politycznych i narodowoœciowych zakochani nie mogli siê pobraæ, dlatego
te¿ postanowili brutalnie przerwaæ swoje ¿ywoty. ¯o³nierz po¿yczy³ od
pij¹cego w pobliskiej karczmie gajowego strzelbê i najpierw zabi³
ukochan¹ kobietê, póŸniej siebie.
W dalszym ci¹gu jedziemy Traktem Owiñskim. Wzd³u¿ drogi,
fragmentami ci¹gnie siê rów pancerny z czasów drugiej wojny œwiatowej.
Na terenie Puszczy Zielonki i okolic rozpoczyna siê on w rejonie
Trzaskowa, natomiast koñczy nieopodal Barcinka. Niektóre jego odcinki
zosta³y ju¿ zasypane. Tam, gdzie rolê rowu pancernego mog³y pe³niæ
naturalne przeszkody terenowe, nie by³ w ogóle tworzony. Dwa kilometry
od Maruszki, po lewej stronie drogi stoi ghost bike. Jest to instalacja, której
g³ówny element stanowi pomalowany na bia³y kolor stary rower z
przymocowan¹ do ramy tabliczk¹ pami¹tkow¹. Ghost bike upamiêtnia
Ryszarda Walerycha – rowerzystê i mi³oœnika Puszczy Zielonki. Walerych
zgin¹³ w 2011 roku œmierci¹ tragiczn¹ – jad¹c na rowerze zosta³ potr¹cony
przez samochód. Nieco dalej znajduje siê odchodz¹ca w prawo od Traktu
Owiñskiego droga miêdzyoddzia³owa. Jad¹c t¹ drog¹ skrêcamy w
pierwszy dukt leœny po prawej stronie, który doprowadzi nas w pobli¿e
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pozosta³oœci bunkra z czasów drugiej wojny, otoczonego sieci¹ transzei
(znajduj¹ siê one dok³adnie po prawej stronie duktu, na skraju oddzia³u
leœnego 100). Odnalezienie pozosta³oœci po bunkrze nie nale¿y do zadañ
³atwych, st¹d te¿ ich poszukiwanie to punkt naszej wycieczki skierowany
do tych najbardziej wytrwa³ych.
Powracamy na Trakt Owiñski. Pokonanie dwóch kolejnych jego
kilometrów doprowadzi nas do Owiñsk. Niegdyœ by³a to znacz¹ca wieœ,
poniewa¿ rezydowa³y tutaj cysterki sprowadzone ze œl¹skiej Trzebnicy
przez Boles³awa Pobo¿nego i Przemys³a I. Mijamy cmentarz parafialny i
wkrótce po prawej stronie widaæ du¿e budynki z czerwonej ceg³y. To
"nowy" zak³ad psychiatryczny. W czasach œwietnoœci szpital dla
umys³owo chorych w Owiñskach uchodzi³ za niezwykle nowoczesny.
Prê¿nie siê rozwija³, czego œwiadectwo stanowi fakt, ¿e w 1939 roku
przebywa³o w jego murach ponad tysi¹c pensjonariuszy. Warto zarazem
dodaæ, ¿e kiedy w pierwszej po³owie XIX wieku opisywany kompleks
psychiatryczny zaczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ w budynkach poklasztornych,
przebywa³o tu oko³o dwustu pensjonariuszy. ,,Nowy" zak³ad by³
œwiadkiem tragicznych wydarzeñ – w pocz¹tkach wojny wywieziono st¹d
wszystkich pacjentów. Zostali oni przez hitlerowców zabici. Wiele faktów
wskazuje, ¿e do uœmiercenia czêœci chorych z Owiñsk naziœci u¿yli po raz
pierwszy specjalnych samochodów – komór gazowych. Z czasem takie

ciê¿arówki kr¹¿y³y tak¿e po innych szpitalach psychiatrycznych Kraju
Warty, budz¹c bez cienia w¹tpliwoœci trwogê wœród ludnoœci cywilnej.
Relacje œwiadków wskazuj¹, ¿e przynajmniej na czêœci z nich widnia³
zwodniczy napis – Kaiser’s Kaffee – Geschäft. Szpital psychiatryczny w
Owiñskach nale¿y uznaæ za istotny poligon doœwiadczalny w
poszukiwaniu metod ,,przemys³owego’’ zabijania ludzi podczas drugiej
wojny œwiatowej.
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Doje¿d¿amy do drogi wojewódzkiej w Owiñskach, która ³¹czy Poznañ
oraz W¹growiec. Na wprost widoczne jest Sanktuarium Matki Bo¿ej
Fatimskiej z zabudowaniami poklasztornymi. Koœció³ ten wspó³czesn¹
formê przybra³ w pierwszej po³owie XVIII wieku. Zawdziêcza j¹ przede

wszystkim Pompeo Ferrariemu – wybitnemu architektowi z W³och. Przy
budowie œwi¹tyni wykorzystano XIII-wieczne mury romañskie i XIVwieczne mury gotyckie. Ró¿ne przekazy g³osz¹, ¿e w 1806 roku podczas
pobytu Napoleona Bonaparte w Owiñskach omal nie dosz³o do zamachu
na tê wybitn¹ postaæ. Mieli go zaplanowaæ jeden Polak i dwóch Niemców,
którzy zamierzali oddaæ strza³y z koœcielnej wie¿y. Polak zmieni³ jednak
plany, pozbawiaj¹c ¿ycia swoich towarzyszy. Z trzema karabinami zg³osi³
siê u cesarza Francuzów. Napoleon Bonaparte wys³ucha³ t³umaczeñ
niedosz³ego zamachowca i... hojnie go wynagrodzi³.
Mniej reprezentacyjny od sanktuarium, acz równie¿ nadzwyczaj
interesuj¹cy jest niedawno odnowiony renesansowy koœció³ œw. Miko³aja.
Odleg³oœæ dziel¹ca obydwie owiñskie œwi¹tynie wynosi zaledwie 400
metrów. Podczas drugiej wojny hitlerowcy próbowali zestrzeliæ figurê œw.
Miko³aja zamocowan¹ na szczycie niedu¿ego koœcio³a, jednak liczne
próby nie przynios³y efektów. Figurê zdjêto dopiero podczas remontu
dachu. Przy koœciele œw. Miko³aja znajduje siê stary cmentarz z kwater¹
zmar³ych pensjonariuszy miejscowego Zak³adu Opiekuñczego. Powsta³a
ona w latach 70-tych XX wieku, choæ prostota i jednolitoœæ mogi³ mog¹
przywodziæ na myœl masowe groby ¿o³nierzy z okresów wojen.
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Po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej Poznañ – W¹growiec,
pod¹¿aj¹c w stronê Bolechowa, stoi pa³ac. Powsta³ on na pocz¹tku XIX
wieku dla rodziny von Treskow. Mówi siê, ¿e projektantem tego obiektu
móg³ byæ Karol Fryderyk Schinkel – czo³owy architekt Prus, twórca m.in.
berliñskiego Altes Museum i poczdamskiego Zamku Babelsberg. Obecnie
pa³ac w Owiñskach jest zabezpieczony i czeka na inwestora, który
przywróci³by mu dawn¹ œwietnoœæ. Warto dodaæ, ¿e do niegdysiejszej
rezydencji von Treskowów przylega maj¹cy ponad 15 hektarów park,
zaprojektowany przez twórcê ogrodów poczdamskich i wiedeñskich –
Piotra Józefa Lenné.
O ile odnalezienie w Owiñskach ,,nowego’’ zak³adu psychiatrycznego,
koœcio³ów i pa³acu nie sprawia du¿ych problemów, to poszukanie
cmentarza ewangelickiego stanowi nie lada wyzwanie. Znajduje siê on
miêdzy zabudowaniami wsi a Wart¹, na skraju lasu. Prowadzi do niego
droga, odchodz¹ca od trasy Poznañ – W¹growiec na wysokoœci siedziby
firmy Cointech. Niegdyœ na przywo³anym cmentarzu znajdowa³ siê
grobowiec rodziny von Treskow. Do dziœ jednak zachowa³y siê inne
miejsca spoczynku – kilka zdekompletowanych nagrobków po zwyk³ych
mieszkañcach pochodzenia niemieckiego, grobowiec z czerwonej ceg³y, a
tak¿e dwie mogi³y ¿o³nierzy Cesarstwa Niemieckiego. Skrywaj¹ one
szcz¹tki Hansa Succo i Bernda Kohlbacha.
Proponowana trasa liczy oko³o 12 kilometrów w jedn¹ stronê. Do
Wierzenicy mo¿na powróciæ tymi samymi drogami, jednak istniej¹ te¿
ciekawe, alternatywne drogi powrotu. Poni¿ej zamieszczamy dwie
przyk³adowe.
Alternatywna droga powrotna nr 1 (13 km): Owiñska – Annowo (
w centrum wsi – dawne zabudowania PGR; w lesie po prawej stronie drogi
na Dziewicz¹ Górê – dawny dworek myœliwski von Treskowów, obecnie
pe³ni¹cy rolê leœniczówki) – Dziewicza Góra (wie¿a obserwacyjna) –
Kicin (na pocz¹tku polnej drogi do Wierzenicy – koœció³ œw. Józefa) –
Wierzenica
Alternatywna droga powrotna nr 2 (21 km): Owiñska – Bolechowo
(na pocz¹tku drogi asfaltowej do Trzaskowa – dwór Szu³drzyñskich) –
Trzaskowo (miêdzy zabudowaniami wsi a Jeziorem Kamiñskim –
pozosta³oœci po poligonie dywizjonów rakietowych) – Kamiñsko (na
wzniesieniu za star¹ szko³¹ z czerwonej ceg³y, w oddziale leœnym 70 –
cmentarz ewangelicki) – P³awno – Ludwikowo – Dêbogóra – Kar³owice
(ko³o zabudowañ dawnego PGR – dwór rodziny von Wittenau) –
Wierzonka – Wierzenica.
B³a¿ej Sienkowski
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Nawiedzenie obrazu Maryi Jasnogórskiej
w dekanacie swarzêdzkim
Cieszê siê, ¿e sporo osób, mieszkañców naszej parafii uda³o siê
w niedzielê 23 czerwca w odwiedziny do Kobylnicy. Okazja by³a
wyj¹tkowa. Dla tamtejszej parafii by³ to dzieñ nawiedzenia obrazu NMP
Matki Jasnogórskiej. W poprzednim wydaniu „Wierzeniczeñ” pisa³em,
¿e „w dziejach ludzi s¹ miejsca œwiête, znaki œwiête i czas œwiêty i ¿e
warto to zauwa¿aæ”. Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e tylu wyrazi³o radoœæ
i odpowiedzia³o: „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi
do mnie” (£ukasza 1,43). Wierzê, ¿e ten gest naszego zawierzenia
Bogu przez rêce Maryi Matki Zbawiciela bêdzie dla ka¿dego
b³ogos³awiony.
Nie tylko w Kobylnicy stara³em siê zawierzaæ nasz¹ parafiê. Razem
z szeregiem osób pojecha³em na uroczyste powitanie Obrazu Jasnogórskiego w Archidiecezji w dniu 18 maja do parafii Nawiedzenia NMP na
poznañskich Ratajach. Piêkno tamtej chwili najbardziej poczu³em w
momencie kiedy obraz zosta³ po zakoñczonej uroczystoœci wprowadzony do wnêtrza koœcio³a. Przedtem czu³em, ¿e jest za du¿o powitañ
i podziêkowañ temu i tamtemu, i jeszcze temu, ka¿demu z osobna
z imienia i nazwiska. Nie wiem, czy ktoœ nie poczu³ siê dotkniêty, ¿e
w tej wyliczance zosta³a pominiêta jego, jak¿e wielce zas³u¿ona osoba.
Piêknie, ¿e by³o sporo osób. Rzeczywiœcie, t³umnie stawili siê te¿ ksiê¿a
z ca³ej diecezji. Obowi¹zek udzia³u w uroczystoœciach mieli tylko
ksiê¿a z tamtejszego dekanatu Poznañ Nowe Miasto. Reszta zjawi³a siê
z potrzeby serca i to bardzo dobrze.
PóŸnym wieczorem w poniedzia³ek 17 czerwca, po zakoñczeniu
w naszej parafii bierzmowania i po kolacji z ksiêdzem biskupem na
probostwie i tak¿e w dniu nastêpnym we wtorek mia³em okazjê
uczestniczyæ w modlitwie parafii œw. Marcina w Swarzêdzu.
Zbudowany by³em obecnoœci¹ wielu ludzi w koœciele, a przecie¿ by³y to
zwyk³e dni pracy. We wszystkich naszych intencjach odprawia³em
w koncelebrze w œwiêtomarciñskiej œwi¹tyni Mszê œw. w chwili
zakoñczenia nawiedzenia obrazu w tamtejszej parafii. Wybiegaj¹c
trochê wprzód myœlami i modlitw¹ ogarnia³em czas naszego
wierzenickiego nawiedzenia 25 i 26 sierpnia 2020 roku.
Wierzê, ¿e dla naszych miejscowoœci bêdzie to czas œwiêty i mnóstwo
osób piêknie to prze¿yje. Ju¿ dziœ proszê, by myœl¹c o przysz³ym roku
zarezerwowaæ sobie jako dni wolne wtorek popo³udnie 25
i œrodê 26 sierpnia.
x Przemys³aw Kompf
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W sobotê, 1 czerwca 2019 roku, na Polach Lednickich pod has³em „Wiesz,
¿e Ciê kocham” odby³o siê XXIII Spotkanie M³odych Lednica 2000. Po raz
trzynasty wziêli w nim udzia³ biegacze uczestnicz¹cy w Maratonie
Lednickim. Na terenie parafii Wierzenica, a tym samym gminy Swarzêdz,
dwukrotnie odpoczywali w punktach regeneracyjnych; czwarty raz z rzêdu
w Wierzenicy i jedenasty w Kar³owicach. Zawodnicy wrócili na trasê
z Poznania na Pola Lednickie po kolejnej rocznej przewie. Pierwsza mia³a
miejsce w 2012 r. a druga w ubieg³ym roku. W tamte lata choæ nie by³o
barwnego Maratonu Lednickiego to jego trasê pokonywali przybyli do
Poznania z Braniewa kapitan rezerwy Mieczys³aw £yczakowski wraz
z siostr¹ Ew¹ Wieczorek ze Zgromadzenia Sióstr Katarzynek. Od tego roku
organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Maraton Lednicki kierowane

przez Krzysztofa Buszkiewicza. Bieg³o 90 uczestników. Jak zwykle
pochodzili z ró¿nych stron Polski. Niestety nowoœæ z 2017 roku czyli
„wizytówki” z imieniem i nazwiskiem na koszulkach uczestników nie
przyjê³a siê. Chore gard³o W³odka tym razem nie pozwoli³o na rozmowy
z zawodnikami. By³ wœród nich M. £yczkowski, na pytanie o siostrê Ewê
odpowiedzia³ Ewie J., ¿e zaziêbiona pojecha³a prosto na Pola Lednickie.
Drog¹ mailow¹ uda³o siê ustaliæ, ¿e Piotr Organiœciak z Rogalinka by³
chyba jednym, nie licz¹c K. Buszkiewicza, biegaczem który jedenasty raz
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odpoczywa³ w Kar³owicach. Maraton mia³ swojego biegn¹cego kapelana
– ks. Artura Wojczyñskiego z parafii Œw. Trójcy w Stêszewie. Na
zawodników czeka³y napoje i ciasta ale bywalcy dopytywali o chleb ze
smalcem i kwaszonym ogórkiem, który dla wielu z nich by³ swoist¹
wizytówk¹ Kar³owic. Osoby, które w ro¿ny sposób (pieczenie ciast,
organizacja punktu) zaanga¿owa³y siê w podjêcie maratoñczyków to:
Kamila Górecka, Agnieszka, Roman, Miko³aj i Mi³osz Chruœciccy,
Genowefa Springer, Beata Szkudlarek, Irena Borska, Ewelina
Widerowska, Barbara Miko³ajczak. Upa³ sprawi³, ¿e zawodnicy
odpoczywali d³u¿ej ni¿ zapowiedziane 10 minut, a dalsz¹ drogê rozpoczêli
szybkim marszem. O bezpieczeñstwo biegn¹cych tradycyjnie dbali
policjanci i ratownicy medyczni.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Przed rokiem pod egid¹ „Biegaj
i Zwiedzaj” odby³a siê pierwsza
edycja biegu im. hr. Augusta
Cieszkowskiego. Wtedy
wpisa³a siê w ona obchody
380-lecia lokacji miasta lat
Swarzêdza i 865-lecia dziejów
pisanych Wierzenicy. Cieszy³a
siê du¿ym powodzeniem i tak
te¿ by³o podczas II Biegu im. hr.
Augusta Cieszkowskiego
rozegranego 18 maja 2019 r.
Tak jak przed rokiem, przy
piêknej s³onecznej pogodzie,
biegacze zmierzyli siê urokliw¹
tras¹ d³ugoœci 5 km. Start mia³
miejsce w s¹siedztwie koœcio³a,
na ul. Œliwkowej, a meta
znajdowa³a siê w pobli¿u
Betlejemki na ul. Lisiej. Trasa
biegu w najwiêkszej czêœci
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prowadzi³a przez las, w tym fragmentem Alei Filozofów. Organizatorzy
i wspó³organizatorzy biegu to: Szko³a Podstawowa w Wierzonce, Gmina
Swarzêdz, Centrum Medyczne Diagnosis ze Swarzêdza,
Wszystkoobieganiu.pl (ARF Agencja Prasowa Przemys³aw Walewski) –
g³ówny organizator. Impreza zosta³a objêta patronatami: Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzêdz Mariana Szkudlarka, Marsza³ka Stowarzyszenia
Szlachta Wielkopolska Andrzeja Nowakowskiego, Akademii M³odych
Olimpijczyków. Wœród panów najszybszy by³ Robert Galicki z czasem
18 minut i 10 sekund. Kolejne miejsca zajêli Marcin Najewski z Zalasewa
i Jakub Suchorowski z Kobylnicy. Najszybsz¹ z pañ by³a Magdalena
Kierzek z czasem 23 minuty i 19 sekund i kolejno Marta Sip oraz Natalia
Stanis³awska ze Swarzêdza. W sumie bieg ukoñczy³o 119 osób. Z t¹ sam¹
tras¹ zmierzy³o siê 19 osób maszeruj¹cych z kijkami czyli w kategorii
nordic walking. Zwyciêzc¹ zosta³ Marcin Chmielewski z czasem
34 minuty i 44 sekundy, który wyprzedzi³ kilkoro biegaczy. Miejsce drugie
przypad³o Maciejowi Gudzio a trzecie najszybszej z pañ Magdalenie
Flisikowskiej-Wojciechowskiej. Nagrody dla zwyciêzców ca³ej imprezie i
najszybszych zawodników z gminy Swarzêdz (Marcin Najewski i Natalia
Stanis³awska) wrêczali wiceburmistrz Tomasz Zwoliñski (te¿ bieg³
podobnie jak wiceburmistrz Kostrzyna Waldemar Biskupski), Przemys³aw
Walewski i Adam £uczak z Centrum medycznego Diagnozis. By³y to
drewniane statuetki (ufundowane przez Stowarzyszenie Szlachta
Wielkopolska) treœci¹ i stylistyk¹ nawi¹zuj¹ce do bry³y koœcio³a
œw. Miko³aja, vouchery do CM Diagnozis i ksi¹¿ki Teresy Zarzeczañskiej.
Szkoda, ze zabrak³o studentów i pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczego. Dla nich z okazji jubileusz 100-lecia Uniwersytetu
Poznañskiego, z którego wywodzi siê obecny Uniwersytet Przyrodniczy
przewidziano odrêbne nagrody. Nie zabrak³o wœród biegn¹cych
mieszkañców wierzenickiej parafii. Z samej Wierzenicy byli to Krzysztof
Bia³as, Aleksandra Betkier, Adrian Pe³czyñski, z Wierzonki Grzegorz
Zamelczyk oraz Paulina i Krzysztof Kubiak z Mielna. Przed startem mo¿na
by³o bezp³atnie zmierzyæ sobie ciœnienie i poziom cukru we krwi
(Diagnozis) oraz okreœliæ wybrane parametry organizmu (Organic
fittness). Sam start zosta³ poprzedzony rozgrzewk¹. Po miniêciu inni mety
ka¿dy zawodnik otrzymywa³, a jak¿e, drewniany, medal. Pod wiat¹
czeka³y napoje i ciasto, to ostatnie rozchodzi³o siê tak szybko, ¿e szybko
zabrak³o go. Oprowadzani przez nas zawodnicy i osoby towarzysz¹ce po
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biegu zwiedzali koœció³ i schodzili do krypty Cieszkowskich. Kiedy ju¿
opad³ przys³owiowy kurz po zmaganiach doros³ych odby³y siê, te¿ po
rozgrzewce, na drodze w stronê Kicina biegi dla dzieci w trzech
kategoriach wiekowych. Tu doping i zaanga¿owanie rodziców, dziadków i
rówieœników by³y bardzo gor¹ce.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Msza na Maruszce 2019
Po raz dziewi¹ty przy figurze MB D¹browieckiej na Maruszce, nieopodal
grobów tych, dla których mi³oœæ zakoñczy³a siê tragedi¹, zosta³a
odprawiona msza. Tradycyjnie odby³a siê ona w pi¹tek po Bo¿ym Ciele,
21 czerwca. Tak jak przed rokiem jej organizatorzy rozstawili doœæ du¿y
namiot, tym razem nie musia³ chroniæ przed deszczem. Novum by³a pora
mszy, poranek zamiast popo³udnia. Uczestniczy³o w niej oko³o 40 osób
g³ównie mieszkañców Mielna i Klin w tym dzieci. Wiek czy stan zdrowia,
o czym wspomina³ ks. Przemek nie pozwoli³y na przybycie kilku osobom,
które przez lata modli³y siê w tym miejscu. Dla niektórych by³ to dzieñ
pracy co widaæ by³o choæby po przeje¿d¿aj¹cych samochodach, inni mieli
wolne i jeŸdzili rowerami lub biegali. Niektórzy z nich przystanêli na
chwilê by zmówiæ modlitwê. Jak zawsze przy tej okazji otoczenie figury
by³o perfekcyjne wysprz¹tane a ks. Przemek po mszy podziêkowa³
wszystkim osobom, które wnios³y swój wk³ad organizacjê tego spotkania
modlitewnego i przygotowa³y agapê.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Rozmowy niedokoñczone,
czyli jeszcze o piêknych narzeczonych
Nie myœla³em, ¿e wrzucony na ostatni¹ chwilê tekst o moich
spotkaniach z narzeczonymi odbije siê takim du¿ym echem wœród
czytelników. Okaza³o siê, ¿e wiele osób przeczyta³o go
z zaciekawieniem. By³y osoby, które pyta³y mnie o szczegó³y
zwi¹zane z ich œlubem, czy coœ tam pamiêtam. Inni mówili, ile
ksi¹dz prze¿y³ ciekawych zdarzeñ. W g³owie przypomina³y mi siê
kolejne epizody i szczegó³y, mo¿e te¿ warte by³yby opisania. To, co
pisa³em powstawa³o w poœpiechu: w niedzielê od œwitu, koñczy³em
nad ranem w poniedzia³ek, w dniu w którym „Wierzeniczenia”
wysy³ane by³y do drukarni. Nie by³o czasu nawet na wyg³adzenie
tekstu, spokojne przejrzenie i ewentualne uzupe³nienie, zreszt¹, na
nic ju¿ nie by³o wolnego miejsca, tyle i nie wiêcej.
Na marginesie tekstu dodam, ¿e bie¿¹cy rok mo¿e znowu okazaæ
siê rekordowym pod wzglêdem iloœci œlubów. Wydawa³o siê, ¿e
rekord 51 par nowo¿eñców w roku 2016 d³ugo nie zostanie
pobity. Liczby za poprzednie lata, przytacza³em je poprzednio, te¿
by³y imponuj¹ce 42,43,44. W tym roku liczba przekroczy³a ju¿
ponad 50 zg³oszeñ. Rzecz w tym tylko, czy ktoœ siê nie odwo³a
rezerwacji. W czerwcu, a wiêc zupe³nie niedawno, jedna para nie
zg³osi³a siê na uroczystoœæ chocia¿ rezerwacji dokona³a. Nie
raczyli nawet poinformowaæ, ¿e zmienili swoje plany. Tak te¿
bywa. Jeœli formalnoœci przedœlubne narzeczeni za³atwiaj¹
w swojej parafii zamieszkania, to z licencj¹ czyli pozwoleniem na
œlub zjawiaj¹ siê czasami kilka dni przed uroczystoœci¹.
W bie¿¹cym numerze „Wierzeniczeñ” przedstawiam pewne
ciekawe spotkanie z jednym z narzeczonych, który w³aœnie
w obecnym czasie sposobi siê do zawarcia ma³¿eñstwa. Dla
zachowania dyskrecji zmieniam oczywiœcie jego imiê i nazwisko.
Jest to zapis pewnej wymiany korespondencji drog¹ elektroniczn¹
W dniu 2019-05-16 09:35:05 u¿ytkownik xyz napisa³:
Dzieñ dobry,
Razem z narzeczon¹ planujemy œlub w koœciele w Wierzenicy.
Jesteœmy t¹ par¹, która prosi³a o œlub jednostronny - na pewno pan
pamiêta. Piszê tego maila kilka chwil po tym, jak moja
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dziewczyna dzwoni³a do pana, by ustaliæ formalnoœci.
Od jakiegoœ czasu noszê siê z zamiarem porozmawiania z osob¹
duchown¹ o mojej wierze – a w zasadzie jej braku. Nie jestem
typem wojuj¹cego ateisty, a raczej agnostykiem, który poszukuje
drogi, która mia³aby dla mnie sens. Mam w³asn¹ Bibliê, do której
zdarza mi siê zajrzeæ, mam kilku g³êboko wierz¹cych znajomych,
jestem otwarty na inny punkt widzenia. Stwierdzi³em, ¿e mo¿e to
byæ dobra okazja, by tak¹ rozmowê odbyæ, a to co przeczyta³em
w Internecie o pana dzia³alnoœci z m³odzie¿¹ po przejœciach
zachêci³o mnie do nawi¹zania kontaktu. Czy mia³by pan chêæ
i czas aby siê spotkaæ i porozmawiaæ?
Andrzej Nowicki
OdpowiedŸ: Jak najbardziej mo¿emy siê umówiæ. Je¿eli ma Pan do
po³udnia wolne, to mo¿e byæ jutro tj w pi¹tek np o 10 00, nastêpny
termin to w niedzielê o 14 00, ewentualnie 15 00. Pod wieczór
prowadzê spotkanie grupy, póŸniej wiêc za bardzo nie mogê. Proszê
o potwierdzenie któregoœ terminu albo zaproponowanie swojego.
Pozdrawiam x Przem.
Dwugodzinna rozmowa mia³a miejsce w dniu nastêpnym przed
po³udniem. Ca³oœæ oczywiœcie objêta jest tajemnic¹ duszpastersk¹.
W dniu 2019-05-20 09:35:05 u¿ytkownik xyz napisa³:
Dzieñ dobry.
Po naszej rozmowie stwierdzi³em, ¿e fakt, ¿e uwa¿am, ¿e nie jest
mo¿liwe intelektualne uznanie istnienia/nieistnienia Boga nie wyklucza
prób otwarcia siê na Niego, a wiêc moja dotychczasowa postawa
obojêtnoœci nie jest jedyn¹ rozs¹dn¹ mo¿liwoœci¹. Postanowi³em
spróbowaæ wiêc bardziej otwartego podejœcia i zaakceptowaæ to, co mi
ono przyniesie.
W zwi¹zku z tym zdecydowa³em siê na pe³ny œlub koœcielny.
Jestem przekonany, ¿e trwaj¹c przy decyzji o œlubie
jednostronnym zamkn¹³bym siê na mo¿liwoœæ powrotu do
Koœcio³a. Czy bêdzie to w zgodzie z sumieniem ksiêdza, by byæ
œwiadkiem takiego sakramentu, bior¹c pod uwagê, ¿e nie mogê
siê niestety okreœliæ jako osoba bez w¹tpliwoœci w sprawach
wiary?
Andrzej Nowicki
PS. Coœ nie daje mi spokoju. Mo¿e to g³upie pytanie, ale czy
kiedy przyjecha³em do Wierzenicy, to wo³a³ mnie ksi¹dz po
imieniu, kiedy wysiada³em z auta i by³em jeszcze na parkingu?
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Lub te¿ poda³ moje imiê komuœ na parafii?
OdpowiedŸ: Bracie Andrzeju, jesteœ piêknie uczciwym cz³owiekiem.
Jeœli taka bêdzie Wasza wspólna wola, to pob³ogos³awiê Ciebie i Twoj¹
narzeczon¹ w moim koœciele w ka¿dym trybie i wtedy kiedy to bêdzie
œlub jednostronny i kiedy bêdzie to œlub zwyczajny. Na pewno moje
b³ogos³awieñstwo wobec Ciebie bêdzie te¿ b³ogos³awieñstwem na Twoje
dalsze poszukiwania. Oczywiœcie, nie bêdê mówiæ o tym w koœciele, bo
obowi¹zuje mnie tajemnica rozmów duszpasterskich. Prawoœæ
i uczciwoœæ Twojego myœlenia jest dobrym zadatkiem na Wasz¹
wspóln¹ ma³¿eñsk¹ przysz³oœæ. Pozdrawiam
x Przem.
Nie do koñca rozumiem o co chodzi w dopisku "ps".
Kiedy przyszed³eœ na probostwo by³em w domu i koñczy³em inn¹
rozmowê. Gdy prosi³eœ by nie mówiæ Tobie przez "Pan", spyta³em o
imiê. Oczywiœcie w moim kalendarzu Wasze dane s¹ odnotowane ale
wobec wieloœci par tego siê nie pamiêta. Komu i po co mia³bym mówiæ,
¿e jestem z kimœ umówiony na rozmowê albo kogo mog³oby to
interesowaæ? xp.
W dniu 2019-05-20 12:40:20 u¿ytkownik xyz napisa³:
W takim razie podejmujemy z narzeczon¹ dalsze kroki formalne
w jej parafii, dziêkujê za rozmowê i zrozumienie. Chcia³bym
równie¿ w parafii ksiêdza odbyæ spowiedŸ przed œlubem – bêdê
siê kontaktowa³ w tej sprawie.
Co do PS, to trochê g³upio mi o tym mówiæ, bo abstrahuj¹c od
mojej wiary/niewiary nie s¹dzê, ¿eby takie rzeczy by³y mo¿liwe i
zrzucam to raczej na moj¹ podœwiadomoœæ. Otó¿ kiedy
wychodzi³em z samochodu doœæ wyraŸnie us³ysza³em wo³anie w
stylu „Andrzeju chodŸ, nie bój siê” – w okolicy probostwa by³y
wtedy 2 inne osoby i chyba ktoœ jeszcze za domem. Jeœli ksi¹dz
nikomu nie wspomina³ mojego imienia, a nie przebywa w ksiêdza
otoczeniu ktoœ inny o tym samym imieniu, to by³o to zdarzenie
raczej osobliwe. Zak³adam, ¿e mog³em siê przes³yszeæ, jednak w
tamtej chwili by³em przekonany, ¿e to w³aœnie s³yszê, nawet
odpowiedzia³em, ¿e przecie¿ idê. Dlatego pyta³em, bo nie dawa³o
mi to spokoju, chocia¿ wiem, ¿e brzmi jak z taniego filmu dla
m³odzie¿y, które puszczano nam na katechezie.
Andrzej Nowicki
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OdpowiedŸ: W parafii mojej spowiedŸ mo¿e siê odbyæ, ale bez mojego
udzia³u. Z zasady nie spowiadam narzeczonych, których mam
b³ogos³awiæ. Natomiast, jeœli wyrazisz zgodê, to zamówiê takiego
spowiednika, z którym te¿ bêdziesz móg³ w odpowiednim momencie
spokojnie porozmawiaæ.
Kiedy w 1979 roku zastanawia³em siê nad swoim powo³aniem
¿yciowym, ktoœ podpowiedzia³ mi, ¿ebym rozeznawa³ bior¹c do rêki
ksiêgê Bo¿ego S³owa, czyli Bibliê. Nie bardzo wiedz¹c o co w tym
wszystkich chodzi, to by³y pocz¹tki mojej drogi, chocia¿ wtedy
wydawa³o mi siê, ¿e jestem daleko, wzi¹³em Bibliê do rêki i
niezgrabnie j¹ trzymaj¹c otworzy³em niemal na samej koñcówce.
Spojrza³em i przeczyta³em:
"i obróci³em siê aby zobaczyæ co to za g³os mówi do mnie" (Ap 1.12)
Tak samo jak Ty by³em bardzo zdziwiony i nie wiedzia³em o co chodzi.
Na piêkno Twojego ¿ycia raz jeszcze b³ogos³awiê x Przem.
Opr. xPK

Przez dwadzieœcia lat jak jestem w Wierzenicy, cztery razy odmówi³em
mieszkañcom tutejszych miejscowoœci udzielenia chrztu œwiêtego
dziecku. Wi¹za³o siê to z tym, ¿e rodzice, nie tylko, ¿e byli mi nieznani,
ale nie rokowali czegokolwiek, co dawa³oby cieñ nadziei na
chrzeœcijañskie wychowanie dziecka. Kiedy zna³em osoby i mo¿na by³o
mieæ chocia¿ cieñ nadziei, nie robi³em przeszkody i na chrzest siê
zgadza³em. Staram siê byæ wyrozumia³ym wiedz¹c, ¿e czasami
cz³owiek do czegoœ jeszcze nie dorasta. Mam œwiadomoœæ, ¿e rodziców
naturalnych siê nie wybiera, a oni s¹ tacy jacy s¹. Ca³e moje
doœwiadczenie duszpasterskie mówi, ¿e ta cierpliwa wyrozumia³oœæ
pop³aca. Z biegiem lat zmienia siê myœlenie ludzi o ¿yciu, o tym co
wa¿ne.
Trochê inaczej jest z chrzestnymi. Tych siê wybiera. Niestety czasami
tak jest, ¿e rodzice naturalni nie bardzo rozumiej¹, i¿ nie ka¿da osoba
mo¿e byæ dopuszczona do godnoœci rodzica chrzestnego. Koœció³
oczekuje, ¿e bêdzie to osoba wierz¹ca i praktykuj¹ca, a jeœli jest to
osoba doros³a, maj¹ca uregulowane relacje ma³¿eñskie. Z mocy prawa
kanonicznego wykluczone s¹ osoby niewierz¹ce, niepraktykuj¹ce,
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¿yj¹ce na kontrakt cywilny lub w trwa³ym konkubinacie. Wymogiem jest
uzyskanie zgody na bycie chrzestnym w swojej parafii zamieszkania.
Spotka³em siê nieraz z sytuacj¹, ¿e rodzice naturalni prosz¹c krewnego
o bycie chrzestnym nie wiedzieli jaka jest jego sytuacja ¿ycioworodzinna. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy ludzi dziel¹ odleg³e
kilometry. Okazuje siê, ¿e proboszcz miejsca zgody nie wyda³. Kiedy
sam mam wydaæ tak¹ zgodê staram siê byæ jak najdalej tylko mo¿na
wyrozumia³y i elastyczny. Niektórzy proboszczowie s¹ bardziej
rygorystyczni i … trzeba to przyj¹æ w pokorze.
Prze¿y³em ca³y szereg rozmów z kandydatami na chrzestnych i z
samymi rodzicami, którzy nie przyjmuj¹, ¿e ktoœ tam nie mo¿e pe³niæ
funkcji chrzestnego. Wcale to nie znaczy, ¿e ten ktoœ jest niedobrym
cz³owiekiem, po prostu nie spe³nia okreœlonego kryterium i tyle.
W ka¿dym urzêdzie by³oby trzeba to przyj¹æ do wiadomoœci i siê do
tego dostosowaæ. Wyra¿am uznanie i wdziêcznoœæ tym wszystkim,
którzy takie wyjaœnienia przyjêli pokazuj¹c w ten sposób swój szacunek
do Koœcio³a. Kilka razy, mimo wszystkich t³umaczeñ, podejmowano
próby wymuszania na mnie zgody. Ludzie nie rozumiej¹ np. tego, ¿e
chocia¿ ktoœ mo¿e zawrzeæ zwi¹zek sakramentalny, ¿yje w zwi¹zku
cywilnym albo bez œlubu. On jest dobrym cz³owiekiem i to wystarczy.
Nie wystarczy, bo jednoczeœnie w³aœnie te osoby drastycznie pokazuj¹
swoim ¿yciem jak traktuj¹ sakramenty Koœcio³a, ¿e dla nich nie s¹ one
wa¿ne (przynajmniej na tym etapie ¿ycia).
W jednym czy drugim przypadku przeszed³em prawdziw¹ szko³ê
cierpliwoœci, bo przecie¿ nie jest moj¹ intencj¹ obra¿anie kogoœ, czy
k³ócenie siê z kimœ. Jeden raz desperat, inaczej nie mogê go nazwaæ,
pyta³: ile chcê za t¹ zgodê, bo przecie¿ wszystko jest kwesti¹ ceny.
Z³y by³em na siebie, kiedy te tzw. trudne rozmowy dotyczy³y osób
przychodz¹cych z dzieckiem do chrztu spoza parafii. Mówi³em wtedy:
zgadzaj¹c siê na chrzest w Wierzenicy, sam ¿eœ dziadu ukrêci³ bata na
siebie.
Koœció³ stara siê uczyæ ¿ycia chrzeœcijañskiego. Nikomu jednak niczego
nie narzuca. Ka¿dy ma swoje sumienie i swoj¹ wra¿liwoœæ. Ka¿dy
wed³ug w³asnego wyobra¿enia kszta³tuje swoje ¿ycie. Mo¿emy
podejmowaæ takie albo inne decyzje. Jako doroœli ponosimy
odpowiedzialnoœæ za to co robimy. Ta odpowiedzialnoœæ dotyczy tak¿e
¿ycia koœcielnego.
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Wiele osób na szczêœcie to rozumie, czuj¹ powagê chwili piêknie
przygotowuj¹ siê do chrztu swojego dziecka. Nic im nie trzeba
t³umaczyæ. Sami rozumiej¹ i wiedz¹ kogo mo¿na prosiæ jako
chrzestnego. Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e tu nie chodzi o godzinn¹
uroczystoœæ, która za chwilê siê skoñczy i wszyscy o niej zapomn¹.
Czuj¹ rzeczywiœcie odpowiedzialnoœæ za to, ¿e wprowadzaj¹c dziecko
do Koœcio³a, chc¹ je uczyæ ¿ycia Bo¿ego. Tego siê publicznie
zobowi¹zuj¹ i na tym nie poprzestaj¹ tylko rzeczywiœcie gorliwie to
realizuj¹. Ufaj¹c tej doros³ej odpowiedzialnoœci ka¿dego z serca
przyjmujê i b³ogos³awiê.
x Przemys³aw Kompf

Parafialny Zespó³ Caritas w Wierzenicy
sk³ada s³owa serdecznego podziêkowania i wdziêcznoœci
za udzia³ w programie pomocy
Rodzina Rodzinie
Poprzez to dzia³anie podejmowane przed Bo¿ym Narodzeniem, trwaj¹ce
potem szereg tygodni, staramy siê poprawiæ sytuacjê ¿yciow¹ osób
i ca³ych rodzin mieszkaj¹cych na terenie naszej parafii, bêd¹cych w
trudnej sytuacji materialnej. Niekiedy potrzebne s¹ zakupy rozmaitych
artyku³ów, np. komuœ popsu³a siê pralka, to jest wiêkszy wydatek i na
now¹ go nie staæ nawet w systemie ratalnym. Czasem konieczna jest
jakaœ pomoc w remoncie. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e dzisiaj s¹ rodziny
bez dostêpu do ³azienki albo 5 - 6 osób mieszka w jednym pokoju bo nie
staæ ich na remont poddasza, które maj¹, co pozwoli³by im urz¹dziæ
dwa, a nawet trzy dodatkowe pomieszczenia. Wobec du¿ej iloœci
potrzeb mieszkañców wiosek dawnych PGR-ów i skali rozmaitych
zaniedbañ nasze wysi³ki nie s¹ wystarczaj¹ce ale nie mówimy, ¿e nie
mo¿emy nic zrobiæ. Tak jak mo¿emy staramy siê wspieraæ, korzystaj¹c z
serdecznego zaanga¿owania wielu ¿yczliwych nam osób.
Obok programu pomocy Rodzina Rodzinie, realizujemy jako Parafialny
Zespó³ Caritas jeszcze inne ca³oroczne zadania jak edukacja dla dzieci
w 6 godzinnym punkcie przedszkolnym, zajêcia opiekuñcze i
wychowawcze dla dzieci szkolnych w œwietlicach w Kar³owicach,
Wierzenicy (obie w³asnoœæ parafii) i w Wierzonce (w u¿yczeniu od
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gminy). Co roku organizujemy wakacyjny wypoczynek dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych. Poprzez tani sklepik we wspó³pracy z Bankiem
¯ywnoœci dostarczamy dwa razy w miesi¹cu za symboliczn¹ cegie³kê
pe³nowartoœciowe produkty ¿ywnoœciowe. Poprzez rozmaite dzia³anie
Klubu Seniora skupiamy w œwietlicy i aktywizujemy ludzi starszych,
którym z powodu biedy te¿ czêsto grozi wykluczenie spo³eczne.
1 wrzeœnia 2019 po Mszy œw. o 11.00 przed koœcio³em odbêdzie siê
w Wierzenicy koncert znanej artystki muzycznej Antoniny Krzysztoñ.
Dziêkuj¹c Bogu i ludziom za 20 lat naszej dzia³alnoœci jako Parafialnego
Zespo³u Caritas, koncert dedykujemy wszystkim wspania³ym osobom,
które wspieraj¹ nasze dzia³ania. W tym szczególnym dniu bardzo
serdecznie zapraszamy do Wierzenicy.

Wielkie dziêki za udzia³
w XIV Wierzenickim Czytaniu S³owa
w dniach od 19 do 21 czerwca 2019 roku
Po raz kolejny czytaliœmy Pismo Œwiête. Ksiêga S³owa towarzyszy³a
nam w Wierzenicy w czasie procesji Bo¿ego Cia³a. Czytaliœmy jak co
roku ca³y Nowy Testament i wybrane fragmenty ze Starego. W tym
roku by³a to Ksiêga Tobiasza, Lamentacje, Pieœñ nad Pieœniami i Ksiêga
Barucha. Do czytania zg³osi³o siê 116 osób. Wszystkim wielkie dziêki.
Tradycyjnie wœród czytaj¹cych wylosowaliœmy upominki. Bardzo
prosimy by zg³aszaæ siê po nie do zakrystii w Kar³owicach lub
w Wierzenicy. Przepraszam za kilkudniow¹ zw³okê z publikacj¹ tej
informacji. Czerwiec by³ dla mnie niezwykle absorbuj¹cy. Oto lista
osób, która maj¹ je otrzymaæ:
Krystyna Bielecka, Micha³ Chruœcicki (Kar³owice), Marek Fiedler,
Jacek Gorczyca, Barbara Jasiñska, Jakub Kaczmarczyk, Helena
Kubiszewska, Karolina Macio³ek, Lucyna Miko³ajewska
(Kar³owice), Barbara Napieralska, Anna Perz, Maciej Pietrasik,
Robert P³atek, Józef P³awski (Kar³owice), Piotr Pomin

(Kar³owice), Maria Rink, Ma³gorzata Rybarczyk, Magdalena
Szczeœniak, Katarzyna Szyperska, Mieczys³awa Widerowska
(Kar³owice), Szymon Woœ, Grzegorz Zamelczyk, Wanda
Zamiara.
xPK
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Letnie projekcje filmu o Wierzenicy w koœciele
Latem dla goœci i wszystkich chêtnych wyœwietlaæ bêdziemy
w koœciele film zatytu³owany „Œni mi siê Wierzenica”,
bêd¹cy przewodnikiem po naszej zabytkowej œwi¹tyni.
Czas projekcji: 30 minut.
Wstêp jest bezp³atny.
Pokazy filmu bêd¹ mia³y miejsce w nastêpuj¹cych terminach,
zawsze o godzinie 16.00
w niedzielê 7 i 28 lipca
w niedzielê 11 i 25 sierpnia
w czwartek 15 sierpnia, w Œwiêto Wniebowziêcia NMP.
Dla zorganizowanej grupy (niekoniecznie licznej) projekcja mo¿e mieæ
miejsce tak¿e w innym terminie. Trzeba to jednak uzgodniæ wczeœniej
telefonicznie. Dane na stronie internetowej parafii. W miarê jak jestem
na miejscu mo¿na te¿ prosiæ o oprowadzenie po koœciele.
x Przemys³aw Kompf
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