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 Pierwsze tegoroczne „Wierzeniczenia” ukazuj¹ siê kiedy 
rozpoczynamy kolejny Wielki Post. Jest to czas, w którym Koœció³ 
mówi byœmy zrezygnowali z zabaw i innych rozrywkowych atrakcji, 
byœmy przystanêli i zastanowili siê trochê nad naszym ¿yciem. 
Potrzebujemy takiego zastanowienia. Nie powinniœmy ca³e ¿ycie 
mówiæ, ¿e nie mamy czasu. Nie powinniœmy te¿ ca³e ¿ycie byæ 
bezmyœlnymi. Nie raz mówi³em, ¿e g³upotê trzeba zostawiæ 
g³upkom. Nie mamy znacz¹cego wp³ywu na to co robi¹ inni, nawet 
na to co robi¹ nasi bliscy. Mamy jednak przemo¿ny wp³yw na siebie 
i w³aœnie to mamy wykorzystaæ w dobrym.

 Jezus, tym, którzy uwierzyli w imiê Jego mówi: uczcie siê 
ode Mnie, naœladujcie Mnie. Nie przyszed³em na œwiat aby mi 
s³u¿ono ale aby s³u¿yæ. ¯yciem swoim uprawomocni³ s³owa: Nie ma 
wiêkszej mi³oœci od tej gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za swoich 
przyjació³. Jezus by³ pos³uszny Ojcu a¿ do œmierci, a by³a to œmieræ 
krzy¿owa. ¯ycie chrzeœcijañskie to ci¹g³e przypominanie sobie: b¹dŸ 
wola Twoja, nie moja. Wiara jest ufnoœci¹, ¿e Ojciec chce mojego 
dobra i mi b³ogos³awi. Spojrzenie na krzy¿ ma mnie umacniaæ w 
trwaniu w wiernoœci a¿ do koñca. Jezu naucz mnie dla mojego dobra 
byæ wiernym woli Ojca. Wiem, ¿e jak w ka¿dym innym wypadku, 
dobre owoce bêd¹ w³aœnie z wytrwa³oœci.

  Zawo³anie tegorocznego roku duszpasterskiego mówi nam 
te¿ „IdŸcie i g³oœcie”. Tego co mam w sercu nie mam zatrzymywaæ 
tylko dla siebie,  tym te¿ trzeba umieæ siê dzieliæ. Napisa³em 
wczeœniej, ¿e niewielki mamy wp³yw na innych. Nie mo¿emy na si³ê 
chcieæ ¿eby ktoœ siê zmieni³ albo coœ przyj¹³. Jednak wrêcz bezcenne 
s¹ œwiadectwa zwyk³ych ludzi, którzy potrafi¹ powiedzieæ innym jak 
Bóg dzia³a w ich ¿yciu. Bezcenne s¹ s³owa o tym jak ¿yjê mi siê 
kiedy powiedzia³em Jezusowi swoje „tak”. Oczywiœcie, potrzeba 
m¹drych nauczycieli, tych którzy potrafi¹ wyt³umaczyæ to wszystko 
co jest doœwiadczeniem wiary. Mogê nie widzieæ siê w tej roli ale 
obok nauczycieli potrzeba jednak tak¿e, a mo¿e nawet przede 

wszystkim, œwiadków wiary, 
którzy swoim ¿yciem 
potwierdz¹ jak dobrze jest ¿yæ 
w bliskoœci Bo¿ej mi³oœci

                                           
      X Przemys³aw Kompf

Drogê krzy¿ow¹ w Wierzenicy rozpoczynaæ bêdziemy 
w ka¿dy pi¹tek o 17.10, a wiêc przed rozpoczêciem Mszy œw. 
wieczornej. 
W Kar³owicach bêdzie ona w sobotê po zakoñczeniu Mszy œw. 

Nabo¿eñstwo Gorzkich ¿ali bêdzie odprawiane 
w Kar³owicach  w I, III i V niedzielê Wielkiego Postu o 16.00, 
w Wierzenicy  w II, IV i VI, tak¿e o 16.00.
 
Rekolekcje parafialne bêd¹ mia³y miejsce od pi¹tej niedzieli 
Wielkiego Postu., czyli od soboty wieczór 1 kwietnia. Potrwaj¹ do 
œrody 5 kwietnia. Poprowadzi je dla nas s¹siad z Kicina ks. Marian 
Sikora. 
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1. Na œmieræ skazany. Dlaczego wiêc ty potêpiasz swego brata? Albo 
dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecie¿ staniemy przed 
trybuna³em Boga. Napisane jest bowiem: Na moje ¿ycie – mówi Pan -
przede Mn¹ klêknie wszelkie kolano, a ka¿dy jêzyk wielbiæ bêdzie 
Boga.  Tak wiêc ka¿dy z nas o sobie samym zda sprawê Bogu 
(Rz 14,10-12).

2. Bierze krzy¿ na swoje ramiona. Istniej¹c w postaci Bo¿ej nie 
skorzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem,lecz ogo³oci³ 
samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. 
A w zewnêtrznym przejawie, uznany za cz³owieka uni¿y³ samego siebie, 
stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci i to œmierci krzy¿owej. Dlatego 
te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie 
imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano istot niebieskich i 
ziemskich i podziemnych. I aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus 
jest Panem ku chwale  Boga Ojca (Fil. 2,5-11).

3. Pierwszy upadek B³ogos³awimy gdy nam z³orzecz¹, znosimy gdy nas 
przeœladuj¹; dobrym s³owem odpowiadamy gdy nas spotwarzaj¹. 
Staliœmy siê jakby œmieciem tego œwiata i odraz¹ dla wszystkich a¿ do 
tej chwili (1 Kor. 4,12-13). 

4. Spotyka swoj¹ Matkê. Gdy... nadesz³a pe³nia czasu zes³a³ Bóg Syna 
swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi³ 
tych, którzy podlegali Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ przybrane 
synostwo. Na dowód tego, ¿e jesteœcie synami, Bóg wys³a³ do serc 
naszych Ducha Syna swego, który wo³a: „Abba”, Ojcze. A zatem nie 
jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem. Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z 
woli Bo¿ej (Gal. 4,4-7).

5. Szymon pomaga nieœæ krzy¿. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo 
gdy pora nadejdzie, bêdziemy zbieraæ plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze wszystkim, 
a zw³aszcza naszym braciom w wierze (Gal. 6,9-10).

6. Weronika ociera twarz. 
Modlimy siê zawsze za was, 
aby Bóg nasz uczyni³ was 
godnymi swego wezwania, aby 
z moc¹ udoskonali³ w was 
wszelkie pragnienie dobra oraz 
czyn p³yn¹cy z wiary, aby w 
was zosta³o uwielbione imiê 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
a wy w Nim 
(2 Tes. 1,11-12).

7. Drugi upadek. Zewsz¹d 
znosimy cierpienia, lecz nie 
poddajemy siê zw¹tpieniu; 
¿yjemy w niedostatku, lecz nie 
rozpaczamy; znosimy 
przeœladowania, lecz nie 
czujemy siê osamotnieni; 
obalaj¹ nas na ziemiê, lecz nie 
giniemy.  Nosimy nieustannie w 
ciele naszym konanie Jezusa, 
aby ¿ycie Jezusa objawi³o siê w 
naszym ciele (2 Kor. 4,8-10).

8. Pociesza p³acz¹ce niewiasty. S³owo Chrystusa niech w was 
przebywa z ca³ym swym bogactwem: z wszelk¹ m¹droœci¹ nauczajcie 
i napominajcie samych siebie  przez psalmy, hymny, pieœni pe³nych 
ducha, pod wp³ywem ³aski œpiewaj¹c Bogu w waszych sercach 
(Kol. 3,16). 

9. Trzeci upadek. Dziêki sk³adam Temu, który miê przyoblek³ moc¹, 
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu., ¿e uzna³ mnie za godnego wiary, 
skoro przeznaczy³ do pos³ugi mnie, ongiœ bluŸniercê, przeœladowcê i 
oszczercê. Dost¹pi³em jednak mi³osierdzia, poniewa¿ dzia³a³em  
z nieœwiadomoœci¹,  w niewierze. A nad miarê obfit¹ okaza³a siê ³aska 
naszego Pana wraz z wiar¹ i mi³oœci¹, która jest w Chrystusie Jezusie 
(1 Tm  1,12-14).
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10. Z szat obna¿ony. A ci, którzy nale¿¹ do Chrystusa Jezusa, 
ukrzy¿owali cia³o swoje z jego namiêtnoœciami i po¿¹daniami. Maj¹c 
¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ stosujmy (Gal. 5,24-25).

11. Przybity do krzy¿a. Jakie¿ to przeœladowania znios³em i ze 
wszystkich wyrwa³ mnie Pan. I wszystkich, którzy chc¹ ¿yæ zbo¿nie w 
Chrystusie Jezusie, spotkaj¹ przeœladowania. Tymczasem Ÿli ludzie i
zwodziciele bêd¹ siê dalej posuwaæ ku temu co gorsze, b³¹dz¹c i innych 
w b³¹d wprowadzaj¹c (2 Tm, 3,11-13). 

12. Umiera na krzy¿u. Gdy ¯ydzi ¿¹daj¹ znaków, a Grecy m¹droœci, 
my g³osimy Chrystusa ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla 
¯ydów, i g³upstwem dla pogan, dla tych zaœ, którzy s¹ powo³ani, tak 
spoœród ¯ydów, jak i spoœród Greków, Chrystusem, moc¹ Bo¿¹ i 
m¹droœci¹ Bo¿¹ (1 Kor. 1,22-24). 

13. Zdjêty z krzy¿a. Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê ale ¿yje we mnie Chrystus. 
Choæ nadal prowadzê ¿ycie w ciele, jednak obecne  ¿ycie moje jest 
¿yciem wiary w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie 
wyda³ za mnie. Nie mogê odrzuciæ ³aski danej przez Boga 
(Gal. 2,20-21).

14. Z³o¿ony do grobu. Je¿eli 
umarliœmy razem z Chrystusem, 
wierzymy, ¿e z Nim równie¿ z 
Nim ¿yæ bêdziemy, wiedz¹c, ¿e 
Chrystus powstawszy z 
martwych ju¿ wiêcej nie umiera, 
œmieræ nad Nim nie ma ju¿ 
w³adzy. Bo to, ¿e umar³, umar³ 
dla grzechu tylko raz, a ¿e ¿yje, 
¿yje dla Boga. Tak i wy 
rozumiejcie, ¿e umarliœcie dla 
grzechu, ¿yjecie zaœ dla Boga w 
Chrystusie Jezusie (Rz.6,8-11) .                          
                                                 

opr. xPK

Wielkie dziêki za wszelk¹ ¿yczliwoœæ k
 W moim ¿yciu od ponad 30 lat jest tak samo. Kiedy mijaj¹ 

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia rozpoczyna siê czas odwiedzin 
kolêdowych. Wtedy wiem, ¿e przez najbli¿szy miesi¹c nic poza tym 
nie mogê planowaæ.  W niektórych latach wcale nie by³em tym 
zachwycony, szczególnie wtedy gdy do po³udnia trzeba by³o 
pracowaæ w szkole. W mieœcie kolêda wygl¹da nieco inaczej ni¿ na 
wsi. Jest wiêksza anonimowoœæ ludzi. Domów jest znacznie wiêcej. 
Czêsto wchodzi³o siê do rodziny, której za bardzo siê nie zna³o i to 
wcale nie dlatego, ze nie maj¹ nic wspólnego z Koœcio³em. Do tego 
wikariusz jest stosunkowo krótko w parafii. Po kilku latach odchodzi 
do innego miejsca i tam poznawanie ludzi zaczyna siê od nowa. 
Najd³u¿ej, bo ponad 6 lat  by³em w Poznaniu w Naramowicach. 
Mniej wiêcej prawie wszystkich odwiedzi³em  dwa razy a i tak wiele 
osób by³o mi nieznanych. W mieœcie czêsto kolêda jest tylko raz na 
dwa a nawet 3 lata. 

W tym roku wierzenickich parafian odwiedza³em po raz 
osiemnasty. Tutaj lubiê chodziæ po kolêdzie. Wiem kogo bêdê 
odwiedzaæ. Tych nowych co roku nie ma a¿ tak du¿o ¿ebym nie by³ 
w stanie ich zapamiêtaæ. Wiem kto jest rozmowny, kto mniej, kto 
przychodzi do koœcio³a, a kto nie przychodzi. Mniej wiêcej znam 
problemy, którymi rodziny ¿yj¹ na co dzieñ. Obserwujê te¿ zmiany 
na lepsze i na gorsze. Wzrost pomyœlnoœci materialnej i pogorszenie 
siê sytuacji bytowej, powrót do zdrowia i pojawienie siê choroby. 
Wiele rodzin rzeczywiœcie cieszy siê z odwiedzin kolêdowych. 
Widaæ, ¿e dla nich to jest jakieœ ma³e œwiêto. Okazuj¹ du¿o 
serdecznej ¿yczliwoœci. Jest to czas kiedy pojem sobie wiele dobrych 
specjalnie przygotowanych rozmaitych smako³yków. Niekiedy 
jeszcze potem przynoszê co nie co do domu i mam na drugi dzieñ. 
Poniewa¿ poczêstunki na ogó³ siê powtarzaj¹ by³y sytuacje, ¿e w 
niektórych miejscach musia³em tak ustawiæ kolêdê by ich za wiele 
nie zbieg³o siê naraz. Komu odmówiæ, albo nie skosztowaæ jak 
czêstuj¹. Niekiedy rzeczywiœcie by³em objedzony.   

 Bardzo dziêkujê te¿ za wszelk¹ hojnoœæ materialn¹ na rzecz 
parafii. W tym roku by³o to du¿o, prawie bez kilkudziesiêciu z³otych 
25 tysiêcy. Wiêcej ni¿ rok temu. Jest to rzeczywiœcie znacz¹cy 

Wielkie dziêki za wszelk¹ ¿yczliwoœæ kolêdow¹ 
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opr. xPK

Wielkie dziêki za wszelk¹ ¿yczliwoœæ k
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Wiele rodzin rzeczywiœcie cieszy siê z odwiedzin kolêdowych. 
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 Bardzo dziêkujê te¿ za wszelk¹ hojnoœæ materialn¹ na rzecz 
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zastrzyk finansowy, który pomaga w sprostaniu wszelkim 
niezbêdnym wydatkom, które ponosi parafia. Z tych pieniêdzy 
pokrywam w styczni wszystkie ca³oroczne zobowi¹zania parafii 
wobec Koœcio³a diecezjalnego. Na rzecz diecezji ka¿da parafia 
wp³aca sk³adkê z jednej niedzieli w miesi¹cu licz¹c od 1/3 
mieszkañców  po 1,25 z³. Nam daje to kwotê 563 z³. Trzeba to 
przemno¿yæ przez 12 miesiêcy (razem 6756 z³). Do tego dochodz¹ 
materia³y duszpasterskie, op³aty za wszelkiego rodzaje druki, 
obowi¹zkowy abonament biuletynu Katolickiej Agencji  
Informacyjnej (razem 760 z³), danina diecezjalna w czêœci 
przypadaj¹cej na utrzymacie centralnych instytucji koœcielnych (1215 
z³, czyli 0.90 z³ od osoby. Ca³oœæ daniny razem z czêœci¹ na Caritas i 
na seminarium wynosi 1,7 z³ od ka¿dego)), braterska pomoc 
kap³añska  (895 z³) i ca³oroczne ubezpieczenie koœcio³a i obiektów 
parafialnych  (840 z³) Od szeregu lat parafie nie p³ac¹ ubezpieczenia 
same wybieraj¹c firmê, z któr¹ zawieraj¹ umowê. Jest jedno 
ubezpieczenie sieciowe obejmuj¹ce wszystkie parafie w diecezji. Pod 
wzglêdem finansowym dla nas jest to korzystne. Jak ³atwo policzyæ 
w kasie kurii zostawi³em ³¹cznie 10466 z³. Zap³aci³em te¿ swoje 
ubezpieczenie ZUS na ca³y rok i podatek skarbowy ³¹cznie 4900 z³. 
Dalej op³atê za œcieki na ca³y rok 380 z³, wywóz œmieci z probostwa i 
cmentarza  340 z³ (GOAP) abonament rtv 250z³, abonament za butlê 
gazow¹ w Kar³owicach 420 z³. Pierwszy raz dokona³em 
ca³orocznego zakupu wina, hostii, komunikantów i oleju do œwiec 
(razem 490 z³). 640 z³ musia³em zap³aciæ za skanowanie ksi¹g 
parafialnych, których duplikaty musz¹ znajdowaæ siê w Archiwum 
Archidiecezjalnym. Te drugie wydatki wynios³y razem 7420 z³. 
£¹cznie wyda³em 17890 z³.  Jak ³atwo policzyæ na inne cele zosta³o 
7060 z³. Z tej kwoty zabezpieczy³em 3500 z³ na wywóz œmieci z 
cmentarza. W styczniu skoñczy³y siê pieni¹dze zebrane w dniu 1 
listopada.  Te powinny starczyæ do koñca sierpnia. Od³o¿y³em tak¿e 
1500 z³ na pr¹d. Rachunek marcowy jest na ogó³ najwy¿szy i trzeba 
byæ na to przygotowanym. W ostatnie dni grudnia i pod koniec 
stycznia zakupi³em tak¿e opa³ na probostwo na kwotê 800 z³. 

 Ostatnie 1200 z³ przeznaczy³em na cele inwestycyjne, które 
bêdziemy realizowaæ w bie¿¹cym roku.  Do³o¿y³em je do 16000 z³, 
które zosta³y z koñcówki roku ubieg³ego. Tak, tak,  mogê siê 
pochwaliæ, ¿e mieliœmy nadwy¿kê bud¿etow¹. Dodam  w ubieg³ym 
roku najwiêksz¹. Nie wiem jak to siê sta³o. Pozwala to od razu 

myœleæ o realizacji tegorocznych zadañ. Z ich podjêciem zaczekamy 
jednak do wiosny. Póki co wypada mi raz jeszcze powiedzieæ 
dziêkujê. Jestem te¿ przekonany, ¿e ka¿dy widzi w co zamieniaj¹ siê 
pieni¹dze ofiarowane na rzecz parafii.

                                           x Przemys³aw Kompf

Nie wiem jakich s³ów u¿yæ by wyraziæ wdziêcznoœæ i szacunek 
tym wszystkim, którzy siê zaanga¿owali w realizacjê dzie³a pomocy 
„Rodzina Rodzinie”. Nie wiedz¹cym jeszcze o co chodzi wyjaœniam, ¿e 
jest to nasza parafialna, lokalna wersja szlachetnej paczki. Najpierw 
nasz zespó³ Caritas wytypowa³ kilka rodzin, którym warto pomóc. 
Potem koordynator zadania ustali³ potrzeby tych rodzin i rozpocz¹³ 
poszukiwania chêtnych, którzy byliby sk³onni dokonaæ zakupu tego co 
potrzebne. W tym roku w akcjê pomocy zaanga¿owa³o siê ponad 60 
rodzin w wiêkszoœci z naszego terenu ale nie tylko. Niektórzy wci¹gnêli 
swoich krewnych i znajomych spoza parafii. Wszystkim ogromne 
dziêki. Nasza akcja ma charakter anonimowy. Z jednej strony nie 
ujawniamy komu pomagaliœmy ale te¿ nie mówimy kto i w czym 
pomaga³. Przys³owie powiada: Niech nie wie lewica co czyni prawica.

 Cieszê siê, ¿e rodziny do których dotar³a pomoc wyra¿a³y s³owa 
podziêkowania. Niektórzy mówili wprost, ¿e nie wierzyli, ¿e dostan¹ 
tak¹ pomoc, bo przecie¿ nie raz tak jest, ¿e ktoœ coœ mówi a potem 
nic z tego. Ktoœ potrzebowa³ tapczan, bo stary ju¿ siê zu¿y³ ca³kowicie, 
a na nowy nie staæ. Ktoœ inny nowy piec kuchenny, bo dotychczasowy 
ju¿ nie jest do u¿ytku. Jeszcze ktoœ móg³by sam zrobiæ adaptacjê na cele 
mieszkalne pomieszczenia bo maj¹ w rodzinie bardzo ciasno ale nie jest 
w stanie zakupiæ materia³ów budowlanych. Dziêki wspania³ej hojnoœci 
ludzi to wszystko i wiele innych potrzeb zasta³o zrealizowanych. Ci 
którzy s³u¿yli pomoc¹ mo¿e nawet do koñca nie zdaj¹ sobie sprawy z 
tego jak wa¿na by³a ta pomoc dla tych potrzebuj¹cych. Jest to dla nas 
wszystkich znak nadziei, jest to jeden z piêkniejszych znaków dobra 
tego miejsca. Raz jeszcze przypominam i wszystkim k³adê do umys³u i 
serca s³owa œw. Paw³a: „radosnego dawcê mi³uje Bóg”(2 Kor 9,7).   

                                   x Przemys³aw Kompf
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W niedzielê 22 stycznia na Mszy œw. 
o godz. 11.00 zjawi³ siê Burmistrz 
Swarzêdza Pan Marian Szkudlarek. 
Obecnoœæ ta by³a zwi¹zana z 
przybyciem do naszej parafii z 
koncertem kolêdowym orkiestry dêtej 
ze Swarzêdza. By³a to dobra 
sposobnoœæ by w powi¹zaniu z 
niedzielnym s³owem podziêkowaæ 
w³adzom naszej gminy za wysi³ki, 
które w³o¿y³a dla realizacji naszych 
rozmaitych potrzeb. Przede wszystkim 
podziêkowa³em za podjêcie zadania 
budowy kanalizacji w Wierzenicy. Ile¿ 
czasu to siê ci¹gnê³o, ile¿ widzieliœmy 
mierzonej latami biurokratycznej 

niemocy. Wreszcie okaza³o siê, ¿e mo¿na coœ zrobiæ i zrobiono. 
Dziêkowa³em za zamontowanie lamp oœwietleniowych w drodze na nasz 
cmentarz. Ka¿dy czuje, ¿e zrobi³o siê bezpieczniej na tej drodze. Tak¿e 
za podjêcie tematu zmiany zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wierzenica. Jest to ustawowa koniecznoœæ by umo¿liwiæ w najbli¿szej 
przysz³oœci poszerzenie cmentarza. Powoli staje siê to piln¹ potrzeb¹. 

 
Wdziêcznoœæ jest powinnoœci¹ chrzeœcijañsk¹. Czêsto o tym 
zapominamy i tylko wo³amy „daj” albo „to mi siê nale¿y”. S¹ takie 
momenty kiedy trzeba dziêkowaæ i to by³a w³aœnie taka chwila. Ze 
swej strony Pan Burmistrz podj¹³ po raz kolejny temat przebudowy 
wzgórza przy koœciele. Jest to teren nale¿¹cy do gminy. Prace maj¹ byæ 
podjête i wykonane w bie¿¹cym roku. Jak wszystko zostanie zrobione, 
naprawdê wokó³ koœcio³a zrobi siê piêknie. Pó³ ¿artem, pó³ serio 
powiedzia³em: „Panie Burmistrzu, jak to siê wszystko zrealizuje, 
zrobimy tabliczkê z Pana imieniem i nazwiskiem, przytwierdzimy j¹ w 
pierwszej ³awce w naszym koœciele obok tabliczki hr. Augusta 
Cieszkowskiego, byœ móg³ Pan tam siedzieæ razem z nim w tym 
honorowym miejscu.        
                                            x Przemys³aw Kompf 

Zespó³ Caritas wraz z krêgiem 
biblijnym organizuje wyjazd  na  
weekendowe rekolekcje 
wielkopostne organizowane  przez 
Szko³ê Formacji Duchowej w 
Morawsku,  prze¿ywanych w 
milczeniu w klimacie duchowoœci 
ignacjañskiej. Rekolekcje prowadzi  
Ks. dr. Tomasz Siuda.  Tematem 
przewodnim bêdzie  „ Oto Ja 
dokonuje rzeczy nowej... Czy¿ jej 
nie poznajecie” / Iz.43,19/ . 
Tradycj¹ sta³o siê ju¿ ¿e 
wyje¿d¿amy na  na parafialne 
rekolekcje do  Lednogóry w 
terminie od 23.04 do 25.04 2017 r. 
Zapisy w œwietlicy Wierzonce lub 
tel 510 031 939 . 
Natomiast we wrzeœniu planowany jest wyjazd na rekolekcje do 
Zaniemyœla adresowany do cz³onków Parafialnych Zespo³ów Caritas. 
Informuje o tym ze du¿ym wyprzedzeniem poniewa¿ zg³oszenia i 
rezerwacji  grup  dokonuje du¿o  wczeœniej.  

Zakoñczy³a siê trzecia edycja kursu komputerowego w œwietlicy w 
Wierzonce . W zajêciach wziê³o 36 osób. Ka¿da grupa liczy³a 12 osób 
ka¿dy uczestnik mia³ do dyspozycji w³asny komputer.
 Kurs zakoñczy³ siê egzaminem i otrzymaniem stosownego certyfikatu. 
Jest mo¿liwoœæ organizacji nastêpnych kursów pod warunkiem ¿e 
utworzy siê 12 osobowa grupa. 
Zg³oszenia pod numerem tel 510 031 939 

W œwietlicy w Wierzonce rozpocz¹³ siê kurs j. angielskiego   dla osób 
50+ . Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek od godz 15;00  do 18:00 
I grupa i  18:00 do 21:00 II grupa. Od marca zajêcia bêd¹ prowadzone 
równie¿ we czwartki tak aby kurs móg³ siê zakoñczyæ w czerwcu. 
Szukamy osób chêtnych do nauki j. niemieckiego mamy chêtnych 

Informacje i komunikaty Parafialnego Zespo³u Caritas
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Informacje i komunikaty Parafialnego Zespo³u Caritas
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7 osób, brakuje 5. Aby kurs mog³y ruszyæ chêtnych musi byæ 12 osób  
w wieku od 50+. 

W okresie ferii dzieci ze œwietlic mia³y mo¿liwoœæ wyjazdu do 
kina, lodowisko., teatru, krêgle, wystêp iluzjonisty. Wszystko to 
dziêki pomocy Firmy „CONSDATA” dla której dzieci 
wykonywa³y kartki œwi¹teczne, a firma przekaza³a fundusze. Z 
tych atrakcji skorzysta³o ok 50 dzieci. W imieniu w³asnym i dzieci 
serdecznie dziêkujemy.
 
 Po raz kolejny uczestniczyliœmy w programie „Gwiazdor” 
organizowany pod patronatem Caritas Archidiecezji Poznañskiej 
skierowana do dzieci œwietlicach Wierzonka, Kar³owice, 
Wierzenica ok 57 dzieci . Sponsorzy wykonywali paczki które  
przekazywano by³y  poszczególnym dzieciom.
Jest to nasza kolejna edycja , daj¹ca radoœæ i uœmiech  ze 
spe³nienia dzieciêcych marzeñ, na które wielu rodziców 
zwyczajnie nie staæ. Wzruszeñ i ³ez radoœci by³o co niemiara. 
Trudno by³o niektórym dzieciom wyraziæ to co czuja w danej 
chwili, ale wyraz twarzy dawa³ odpowiedz bez s³ów. W imieniu 
dzieci i w³asnym pragniemy serdecznie podziêkowaæ za w³o¿ony 
trud i pracê przy organizacji i przygotowaniu paczek. 

Zapraszamy w ka¿de czwartki od godz, 16:30 na spacery z 
kijkami. Zachêcamy równie¿ do æwiczeñ na  si³owni 
napowietrznej usytuowanej na boisku sportowym Zbiórka przy 
œwietlicy w Wierzonce . Zajecia bêd¹ prowadzone pod nadzorem 
instruktora.

 Zespó³ Caritas  jak  co roku organizuje warsztaty wykonywania 
„Palm Wielkanocnych”w œwietlicy Wierzonce 6.04 2017 r  godz  
17:00 . Wykonywane prace bêd¹ rozprowadzone przed koœcio³em 
w niedziele palmow¹.  Ca³kowity dochód zostanie przeznaczony   
na wsparcie organizowanego festynu z okazji „Dnia Dziecka” w 
czerwcu. Ka¿dy uczestnik sam wykona palmê, która mo¿e zabraæ 
do domu. Serdecznie zapraszamy.

Podsumowanie przeprowadzonej akcji pomocy „Rodzina- 
Rodzinie”. Pomoc skierowana by³a do jednej wybranej  rodziny  z 
naszej parafii. 
W roku 2016 wytypowano 6 osobow¹ rodzinê znajduj¹cej siê w 
trudnej sytuacji finansowej i bytowej. Dokonywanie wyborów jest 
zawsze rzecz¹ bardzo trudn¹. Sprawê pilotowa³a i organizowa³a 
Anna Lis za co serdecznie dziêkujemy. 
 Wykonano monta¿u centralnego ogrzewania za kwotê 9 934,89 / 
tj zakup niezbêdnych  materia³ów,  robocizna/ Wszystko to uda³o 
siê dziêki ofiarnoœci naszych parafian, przyjació³, darczyñcom,  
Oœrodka Opieki Spo³ecznej, Caritas Archidiecezji Poznañskiej.

W roku 2017 te¿ wykonywany jest remont mieszkania w 
wytypowanej rodzinie o czym zostan¹ Pañstwo poinformowanie 
po zakoñczeniu zadania. Dziêkujemy za okazan¹ pomoc, zaufanie 
i  ofiarnoœæ. 

Po raz 17 organizujemy wakacyjne wyjazdy dzieci i doros³ych. 
Dla dzieci w okresie od 26.07 do 4.08 2017 r. doroœli od 6.08 do 
11.08 2017 r.
 dla osób  powy¿ej 50+ 
Na wyjazd w  roku 2017 r wybrano historyczne miejsce  rejon 
warmiñsko – mazurski.
Zakwaterowanie w Schronisku M³odzie¿owym
                               przy Zespole Szkó³ Zawodowych 
                               Nidzica

W programie przewidziano 
Zwiedzanie  do Olsztyna  i  pobyt w planetarium i obserwatorium 
astronomicznym.
Zwiedzanie do Grunwaldu   -   miejsca bitwy wojsk Polsko – 
Litewskich pod wodz¹ Króla W³adys³awa Jagie³o z Wojskami 
Zakonu  Krzy¿ackiego, pobyt w  Szczytnie zwiedzanie miasta: i 
jej zabytków, zwiedzanie Nidzicy.W drodze powrotnej zwiedzanie 
Torunia. 

oprac. Irena Prokop
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Wiêkszoœæ publikacji na, które 
natrafiliœmy zwi¹zana jest z postaci¹ 
Augusta Cieszkowskiego.

Najobszerniejsz¹ z nich jest 
August Cieszkowski o drogach Ducha 
Wybór pism. Po wstêpie Micha³a 
£uczewskiego czytelnik znajdzie ca³y 
szereg bardziej czy mniej obszernych 
pism Augusta, od Ojcze nasz poczynaj¹c. 
Ksi¹¿ka ta jest szans¹ na zapoznanie siê 
przez szerokie grono czytelników z 
dorobkiem Augusta Cieszkowskiego.

W kwartalniku „Kronika 
Wielkopolski”  nr 1 (157) Joanna 
Pietrowicz w artykule; Badania 
proweniencyjne ksiêgozbiorów we 
wspó³czesnej bibliotece Na przyk³adzie 
Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk siêgnê³a w tekœcie i 
ilustracjach do dzie³ z biblioteki Augusta 
Cieszkowskiego.

Ksi¹¿ka „Nie zgaœnie pamiêæ o 
Waszej pracy” Za³o¿yciele Uniwersytetu 
Poznañskiego powsta³a pod redakcja 
Alicji Pihan_Kijasowej i Danuty 
Konieczki-Œliwiñskiej. S¹ w niej 
przedstawione; postaæ Augusta 
Cieszkowskiego i jego starania o polski 
uniwersytet w Poznaniu, udzia³ w 
powstaniu Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk.

Krasiñski i Kraszewski wobec 
europejskiego romantyzmu i dylematów 
XIX wieku to pokonferencyjna 
publikacja pod redakcj¹ Macieja 
Junkierta, Wies³awa Ratajczaka, 
Tomasza Sobieraja. Skoro jest Zygmunt 
Krasiñski to nie mog³o zabrakn¹æ jego 
zwi¹zków z Augustem Cieszkowskim, w 
tym wizyt w Wierzenicy. 

Lidia Golik i Anna Zieliñska-
Krybus opracowa³y merytorycznie i 
redakcyjnie publikacjê Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu 2008-2016. 
Podsumowuje ona dokonania Uczelni 
pod kierunkiem rektora Grzegorza 
Skrzypczaka. S¹ w niej informacje o 
Auguœcie Cieszkowskim jako patronie 
Uczelni, wydarzeniach zwi¹zanych z 
jego postaci¹: popiersie w holu 
Collegium Maximum, wydawnictwa, 
obchody 200. rocznicy urodzin.

W ramach obchodów 700-lecia 
Kicina ukaza³a siê ksi¹¿ka pod redakcj¹ 
Witolda Tyborowskiego Kicin przez 
wieki Historia wsi na obrze¿ach 
aglomeracji poznañskiej.   S¹ w niej 
informacje o Auguœcie Cieszkowskim, 
kó³ku rolniczym, kciñskich proboszczach 
administruj¹cych Wierzenic¹. 

Z tej samej okazji w „Wieœciach 
Kiciñskich” 3-4/2016 ukaza³ siê artyku³ 
Zbigniewa Celki August hrabia 
Cieszkowski – wielki patriota, filozof i 
spo³ecznik z Wierzenicy. 

Na poœwiêcenie kapliczek 
ró¿añcowych miêdzy œwi¹tyniami w 
Wierzenicy i Kicinie  w piœmie kiciñskiej 

Ukaza³o siê w 2016 roku z Augustem Cieszkowskim 
i Ziemi¹ Wierzenick¹ w tle
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parafii „Nasz Patron” nr 83, X 2016 
zosta³y zamieszczone dwa przedruki ze 
specjalnego numeru „Wierzeniczeñ”. 
Artyku³y ks. Przemka; Kapliczki 
ró¿acowe – spojrzenie z Wierzenicy oraz 
RzeŸbiarz Piotr Woliñski. Talent, pasja i 
skromnoœæ.

Jubileuszowe wydawnictwo 
Towarzystwo Mi³oœników Pobiedzisk 
1981-2016  (red.  grupy osób) 
odnotowa³o wizyty cz³onków TMP i 
m³odzie¿y z Pobiedzisk w Wierzenicy. 

Plan Rozwoju Gminy Swarzêdz na 
lata 2016-2020 rzecz  jasna ujmuje 
dzia³ania w Kar³owicach, Wierzonce i 
Wierzenicy.

 W S³owniku historyczno-
geograficznym województwa 
poznañskiego w œredniowieczu, czêœæ V, 
Zeszyt 3 (red. Tomasz Jurek) znajduje siê 
bardzo obszerne has³o Wierzenica i 
skromniejsze Wierzonka. 

Na ³amach „Wieœci Akademickie” 
czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu zosta³o opublikowanych 
kilka 

(11-12) sygnowany mm, es. 

artyku³ów zwi¹zanych z Ziemi¹ 
Wierzenick¹. Ewy Stryckiej: August hr. 
Cieszkowski (1814-1894) mecenas 
edukacji rolniczej (kolejna 
zaktualizowana wersja, w numerze 
specjalnym). Pamiêtaliœmy o naszym 
patronie ...
Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich: 
Tradycja wiktorii wiedeñskiej w rodach 
Cieszkowskich i Kickich (nr 1-4). On 
uratowa³ miejsce narodzin Augusta 
Cieszkowskiego ... (nr 9-10) Kapliczka w 

Alei Filozofów (nr 11-12)
Czasopismo Artystyczne „Nestor” ukazuj¹ce siê w 

Krasnymstawie nr 1 (35) zamieœci³o artyku³ Moniki Nagowskiej: 
Tajemnica pewnego portretu czyli pochwa³a korespondencji. 
Czytelnikom z Lubelszczyzny opowiedzia³a w nim o naszych 
wspólnych dociekaniach zwi¹zanych z faktyczn¹ autork¹ 
nieznanego wczeœniej portretu Augusta Cieszkowskiego. 
Nastêpny numer – 2 (36) zawiera dwa kolejne jej artyku³y.  In 
memoriam o pokonferencyjnej ksi¹¿ce poœwiêcanej Augustowi 
Cieszkowskiemu. Drugi;  Mêdrca szkie³ko i serce poety 
przedstawia postaæ i wiersze prof. Józefa Banaszaka z 
Bydgoszczy w kontekœcie jego fascynacji postaci¹ Augusta 
Cieszkowskiego. 

Ta sama autorka na ³amach 
Czasopisma Spo³eczno-Kulturalnego 
„Ziarno” ukazuj¹cego siê w gminie 
Siennica Ró¿ana kontynuowa³a w 
numerach 1(42) i 2(43) zapoznawanie 
czytelników z freskami M. Montiego w 
ramach cyklu Spacerek z Augustem. W 
obu numerach s¹ te¿ informacje 
zwi¹zane z patronem Zespo³u Szkó³ 
Centrum Kszta³cenia Rolniczego w 
Siennicy Ró¿anej: Siennickie 
Augustynki i Drzwi Otwarte, Niezwyk³a 
opowieœæ o patronie – zachêta do 
czytania. W opracowanych przez 
Kazimierza Sto³eckiego i systematycznie zamieszczanych w 
„Nestorze” informacjach  Powiat krasnostawski na ³amach 
„Kuriera Warszawskiego” w latach ... pojawiaj¹ siê zwi¹zane z 
Surhowem. 

Periodyki: „Wieœci Akademickie”, „Nestor” oraz  „Ziarno” 
s¹ dostêpne w internecie. 

Wiêkszoœæ przedstawionych publikacji nie wzbudza 
¿adnych lub wiêkszych zastrze¿eñ merytorycznych. Niektóre 
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warte s¹ dyskusji czy uzupe³niania. Tradycyjnie przypominamy, ¿e 
mogliœmy nie natrafiæ na wszystkie ubieg³oroczne publikacje 
zwi¹zane z Augustem Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹. 
Zdarza siê te¿, ¿e datowane na dany rok ukazuj¹ siê w nastêpnym 
ju¿ po naszych artyku³ach. W po³owie marca 2016 roku ale z 

rokiem wydania 2015 ukaza³a siê ksi¹¿ka 
pod redakcj¹ Katarzyna Meller August 
Cieszkowski in memoriam 1814-2014. 
Jest to plon konferencji i wyk³adów, które 
odby³y siê w Poznañskim Towarzystwie 
Przyjació³ Nauk 18 grudnia 2014 roku. 
Podobnie mia³a siê sprawa z ksi¹¿k¹ 
Udzia³ mieszkañców Swarzêdza i okolic 
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. 
To praca zbiorowa pod redakcj¹ Aurelii 
Bartoszek, Arkadiusza Ma³yszki i 
Mariana Pokorskiego, s¹ w niej 
odwo³ania do „Wierzeniczeñ” Nie 
przedstawiamy artyku³ów 
opublikowanych na ³amach doœæ 
powszechnie dostêpnych periodyków 
ukazuj¹cych siê w gminie Swarzêdz oraz 
w wersji elektronicznej na stronie 
www.swarzedz.pl, jak te¿ codziennych 
gazetach regionalnych i ogólnopolskich. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

. 

* 6 stycznia - koncert Swarzêdzkiej Orkiestry Dêtej w koœciele.
* 7 stycznia - Noworoczne spotkanie leœników w Wierzenicy
Od 2008 roku w wierzenickim koœciele odbywaj¹ sie noworoczne 
spotkania leœników z nadleœnictw Babki i £opuchówko. Tym razem msza, 
w dniu 7 stycznia 2016 roku poœwiêcona by³a pamiêci zmar³ego 
Mieczys³awa Kasprzyka (od ubieg³ego roku Przyjaciela Wierzenicy) i 

* 28 stycznia – nowe ³awki stanê³y w salce parafialnej w Kar³owicach.
* 10-11 marca - zosta³y wykonane prace przy modernizacji wierzenickich 
dzwonów. 
* 13 marzec – mo¿na by³o zwiedzaæ Dwór Wierzenica.
* 19 marca - Rada Miejska w Swarzêdzu uhonorowa³a Ewê J. 
i W³odzimierza Buczyñskich – cz³onków zespo³u redakcyjnego 
„Wierzeniczeñ” tytu³em Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Swarzêdz.
* 16 kwietnia - 30 osobowa grupa parafian wziê³a udzia³ w Centralnych 
Uroczystoœciach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywaj¹cych siê w 
Poznaniu. 
* 24-26 kwietnia - grupa 15 osób z parafii uczestniczy³a w spotkaniu 
rekolekcyjnym na Lednicy.
* 1-3 maja – mia³o miejsce XIV Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy.
* 3 maja - 10 Przyjacielem Wierzenicy zosta³ Andrzej Lajborek aktor 
Teatru Nowego w Poznaniu. Podczas agapy koncert Swarzêdzkiej 
Orkiestry Dêtej w s¹siedztwie wiaty.
* 5 maja – w dawne Œwiêto Wniebowziêcia Pañskiego zosta³a odprawiona 
msza œw. za zmar³ych na cmentarzu.
* 15 maja - ks. Przemek obchodzi³ 30-lecie swoich œwiêceñ kap³añskich.
* 19-22 maja -  Cud w Wierzenicy, dzia³ania spo³ecznoœci wierzenickiej, 
aby daæ radoœæ Nicoli dotkniêtej chorob¹ nowotworow¹.  
* 25-28 maja - 136 osób uczestniczy³o w XI Wierzenickim Czytaniu S³owa 
w weekend Bo¿ego Cia³a.
* 26 maja – msza œw. i agapa na Maruszce.
* 29 maja – I Komunia Œwiêta i w bia³ym tygodniu wyjazd dzieci 
komunijnych do Lichenia. 
* 4 czerwca  - XI Maraton Lednicki przebieg³ przez Wierzenicê, 
Wierzonkê i Kar³owice. Uczestnicy odpoczywali i posilali siê w 
Wierzenicy i Kar³owicach.
* 4 czerwca – odby³ siê Festyn Rodzinny w Wierzenicy.
* 6 czerwca - festyn z okazji  Dnia Dziecka w Wierzonce organizowa³y 
Rada Solecka i Zespó³ Caritas. 
* 5-6 czerwiec - ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak odwiedzi³ parafiê.
* 12 czerwca  - pieniê¿na zbiórka  w parafii dla ciê¿ko chorej  9. letniej 
Nicoli zakoñczy³a siê zebraniem 7030 z³otych.
* 16 czerwca – odby³o siê spotkanie z w³adzami gminy i z architektem w 
sprawie zagospodarowania Wzgórza Cieszkowskiego.
* 21 czerwca - uhonorowanie przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów 
Pañstwowych w Poznaniu ks. Przemka Kompfa  i W³odka Buczyñskiego 
Kordelasami Leœnika Polskiego. 
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* 29 czerwca - wyjazd dzieci i m³odzie¿y na wakacje do Kazimierza 
Dolnego, nastêpnie wyjazd doros³ych. 
* 21 lipca - do Wierzenicy dotar³a miêdzynarodowa  grupa m³odzie¿y 
wêdruj¹ca po Polsce przed Œwiatowymi Dniami M³odzie¿y.
* 25-31 lipca - Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Krakowie.
* 14 sierpnia - na cmentarzu msza œwiêta odprawiona w wigiliê 
uroczystoœci Wniebowziêcia NMP.
* 11 wrzesieñ - piesza pielgrzymka do D¹brówki Koœcielnej i VIII agapa na 
Maruszce.
* 19 wrzeœnia - zamontowanie pierwszych Kapliczek  Ró¿añcowych.
* 24 wrzeœnia  - na Placu Augusta Cieszkowskiego przy koœciele by³a meta 
XXIII rajdu „Witamy jesieñ u Augusta Cieszkowskiego”.
* 24 wrzeœnia - VIII Noc Koœcio³ów Drewnianych, w Wierzenicy 
koncertowa³ Krzysztof Antkowiak.
* 1-5 paŸdziernika - rekolekcje prowadzi³ sercanin z Owiñsk ojciec Tomasz 
Pawlukowski.
* 2 paŸdziernika - otwarcie Drogi Ró¿añcowej Kicin - Wierzenica. 20 
p³askorzeŸb wykona³ rzeŸbiarz Piotr Woliñski. Leszek Lesiczka - 
niestrudzony organizator i Jacek Napiontek- twórca kapliczek. Udzia³ 
wziêli miêdzy innymi; biskup Grzegorz Balcerek, burmistrz Swarzêdza 
Marian Szkudlarek, wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld, ks. 
Marian Sikora, ks. Przemys³aw Kompf, ks. Andrzej Magdziarz, o. Tomasz 
Pawlukowski, Jan Budziaszek.
* 5 paŸdziernika - wygrana projektu Rewitalizacja historycznego uk³adu 
drogowego w Wierzenicy z Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Swarzêdz. 
* 13 paŸdziernika - zaœwieci³y lampy  przy wierzenickim cmentarzu.
* 14 paŸdziernika - zosta³y zamontowane nowe ³awki w koœciele w 
Wierzenicy.
* 14 paŸdziernika – msza odpustowa w kaplicy Jezusa Dobrego 
Nauczyciela w Kar³owicach koncelebrowana przez ks. Jana 
Stanis³awskiego i ks. Przemka.
* 10 listopada - ods³oniêcie na Alei Filozofów kapliczki Matki Boskiej ze 
szczyg³em, ufundowanej przez Nadleœnictwo Babki. P³askorzeŸbê 
wykona³ Piotr Woliñski, a kapliczkê Jacek Napiontek - autorzy kapliczek z 
Drogi Ró¿añcowej Kicin-Wierzenica.
* listopad/grudzieñ - akcja pomocy Rodzina Rodzinie. 
* 6 grudnia  - odpust  œw. Miko³aja, mszê koncelebrowali ks. dr Marian 
Sikora nowy proboszcz z Kicina i ks. Przemek. Po mszy upominki dla 
dzieci od œw. Miko³aja, agapa na poddaszu plebanii, urodzinowy tort ks. 
Przemka.

* 10 grudnia - Charytatywny Bieg „Dla Nicoli” zorganizowany przez 
Szkole Podstawow¹ w Wierzonce. Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³ kiermasz 
œwi¹teczny.
* przez ca³y rok trwa³ kurs komputerowy dla seniorów w œwietlicy w 
Wierzonce organizowany w ramach projektów unijnych.
                                                                                                                         

Ewa J. Buczyñska

Nazwisko imiê * data urodzenia * data chrztu * miejsc. * nr w ks. paraf. 

Antczak Jakub * 23 V 2016 * 7 VIII * Zalasewo *22
B³otna Lena *17 V 2013 * 21 VIII * Poznañ * 30
Buczyñski Amadeusz * 5 II 2016 * 14 V * Wierzonka * 6 
Buczyñski Marcin * 9 XI 2012 * 14 V * Wierzonka * 5 
Budzia³owski Leon * 27 VIII 2016 * 11 XI * Bogucin * 44
Choryñski Fryderyk * 21 XII 2015 * 4 IX * Swarzêdz * 34 
Danielewicz Stanis³aw * 6 X 2015 * 28 V * Poznañ * 10
D¹browicz Julia * 3 XI 2015 * 12 VI * Poznañ * 13
Dembski Gustaw * 6 III 2016 * 21 VIII * Poznañ * 29
Dolata Ignacy * 21 VI 2016 * 7 VIII * Wierzonka * 23 
Dymiter Laura * 26 XI 2015 * 27 VIII * Wierzonka * 31 
Gajewski Aleksander * 5 IV 2016 * 19 VI * Wierzenica * 17
Gruszka Amelia * 16 V 2016 * 20 VIII * Kar³owice * 24 
Grzybek Tymoteusz * 17 VI 2015 * 2 I * Kar³owice * 1
Grzybkowski Leon * 17 II 2016 * 14 VIII * Poznañ * 25 
Hetmañski Konstanty * 9 II 2016 * 2 V * Poznañ * 8
Horbaszewski Marcin * 16 III 2015 * 19 III * Poznañ * 4 
Idziak Filip * 14 IX 2016 * 4 XII * Zalasewo * 49
Jeziorski Stanis³aw * 15 II 2015 * 11 VI * Chyby * 12 
Jêdrzejczak Hanna * 28 XII 2015 * 30 VII * Wierzonka * 21
JóŸwiak Sara * 18 VIII 2015 * 21 VIII * Zalasewo * 28
Jurgielewicz Maksymilian * 22 XI 2015 * 10 IX * Poznañ * 36
Kapusta Olivia * 21 VII 2016 * 2 X * Swarzêdz * 39
Kokosza Olaf * 3 VIII 2016 * 26 XII * Swarzêdz * 50 
Kujawa Franciszek * 11 III 2016 * 27 VIII * Poznañ * 26
Kujawa Jan * 11 III 2016 * 27 VIII * Poznañ * 27
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* listopad/grudzieñ - akcja pomocy Rodzina Rodzinie. 
* 6 grudnia  - odpust  œw. Miko³aja, mszê koncelebrowali ks. dr Marian 
Sikora nowy proboszcz z Kicina i ks. Przemek. Po mszy upominki dla 
dzieci od œw. Miko³aja, agapa na poddaszu plebanii, urodzinowy tort ks. 
Przemka.

* 10 grudnia - Charytatywny Bieg „Dla Nicoli” zorganizowany przez 
Szkole Podstawow¹ w Wierzonce. Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³ kiermasz 
œwi¹teczny.
* przez ca³y rok trwa³ kurs komputerowy dla seniorów w œwietlicy w 
Wierzonce organizowany w ramach projektów unijnych.
                                                                                                                         

Ewa J. Buczyñska

Nazwisko imiê * data urodzenia * data chrztu * miejsc. * nr w ks. paraf. 

Antczak Jakub * 23 V 2016 * 7 VIII * Zalasewo *22
B³otna Lena *17 V 2013 * 21 VIII * Poznañ * 30
Buczyñski Amadeusz * 5 II 2016 * 14 V * Wierzonka * 6 
Buczyñski Marcin * 9 XI 2012 * 14 V * Wierzonka * 5 
Budzia³owski Leon * 27 VIII 2016 * 11 XI * Bogucin * 44
Choryñski Fryderyk * 21 XII 2015 * 4 IX * Swarzêdz * 34 
Danielewicz Stanis³aw * 6 X 2015 * 28 V * Poznañ * 10
D¹browicz Julia * 3 XI 2015 * 12 VI * Poznañ * 13
Dembski Gustaw * 6 III 2016 * 21 VIII * Poznañ * 29
Dolata Ignacy * 21 VI 2016 * 7 VIII * Wierzonka * 23 
Dymiter Laura * 26 XI 2015 * 27 VIII * Wierzonka * 31 
Gajewski Aleksander * 5 IV 2016 * 19 VI * Wierzenica * 17
Gruszka Amelia * 16 V 2016 * 20 VIII * Kar³owice * 24 
Grzybek Tymoteusz * 17 VI 2015 * 2 I * Kar³owice * 1
Grzybkowski Leon * 17 II 2016 * 14 VIII * Poznañ * 25 
Hetmañski Konstanty * 9 II 2016 * 2 V * Poznañ * 8
Horbaszewski Marcin * 16 III 2015 * 19 III * Poznañ * 4 
Idziak Filip * 14 IX 2016 * 4 XII * Zalasewo * 49
Jeziorski Stanis³aw * 15 II 2015 * 11 VI * Chyby * 12 
Jêdrzejczak Hanna * 28 XII 2015 * 30 VII * Wierzonka * 21
JóŸwiak Sara * 18 VIII 2015 * 21 VIII * Zalasewo * 28
Jurgielewicz Maksymilian * 22 XI 2015 * 10 IX * Poznañ * 36
Kapusta Olivia * 21 VII 2016 * 2 X * Swarzêdz * 39
Kokosza Olaf * 3 VIII 2016 * 26 XII * Swarzêdz * 50 
Kujawa Franciszek * 11 III 2016 * 27 VIII * Poznañ * 26
Kujawa Jan * 11 III 2016 * 27 VIII * Poznañ * 27
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£êski Antoni * 29 I 2016 * 19 VI * Swarzêdz * 15 
£êski Stanis³aw * 29 I 2016 * 19 VI * Swarzêdz * 16
Maciejewska Hanna * 22 VII 2014 * 19 VI * Dêbogóra * 19 
Micha³owska Hanna * 7 VII 2016 * 26 XII * Irlandia * 51 
Milewski Tymon * 25 XI 2015 * 19 VI * Poznañ * 18
Nicolette Aleksandra * 2 VI 2016 * 28 XII * Francja * 53
Palczyñski Wojciech * 27 VIII 2015 * 17 I * Poznañ * 3
Paszkiewicz Oliwia * 26 XI 2015 * 24 IV * Wierzonka * 7
Piekarski Miko³aj * 25 IV 2016 * 25 XII * Bogucin * 52 
Rybarczyk Jêdrzej * 1 IV 2016 * 24 IX * Zalasewo * 41
Schlaffke Lena * 31 VII 2016 * 2 X * Wierzenica * 38
Sienkowski Wojciech * 31 V 2016 * 20 XI * Mielno * 45 
Szar Tomasz * 27 VI 2016 * 18 IX * Swarzêdz * 35
Szulczewska Antonina * 22 II 2016 * 18 VI * Niemcy * 14
Szulczewski Antoni * 18 III 2016 * 2 V * Swarzêdz * 9
Szylin Lena * 17 VII 2016 * 19 XI * Poznañ * 46
Szymkowiak Aleksandra * 7 VII 2016 * 9 X * Poznañ * 42
Taront Grzegorz * 10 VIII 2016 * 3 XII * Poznañ * 47
Taront Zofia * 10 VIII 2016 * 3 XII * Poznañ * 48
Trajgis Szymon * 1 IV 2016 * 18 IX * Gruszczyn * 37
Wdziêczna Zuzanna * 27 VIII 2016 * 9 X * Katarzynki * 43
Wilkosz Dominika * 13 VII 2016 * 27 VIII * Tuczno * 32
Wilkosz Weronika * 13 VII 2016 * 27 VIII * Tuczno * 33 
Wizner Lena * 21 VIII 2015 * 10 I * Wierzenica * 2
Zgliñska Helena * 21 XII 2015 * 4 VI * Poznañ * 11
Ziêtek Amelia * 21 IV 2016 * 1 X * Poznañ * 40
¯urek Nadia * 3 IX 2015 * 25 VI * Kar³owice * 20
 
Razem by³y 53 chrzty: 30 ch³opców i 23 dziewczynki. Z tej liczby tylko 
14 chrztów by³o z naszej parafii: po trzy z Wierzenicy i Kar³owic, 
szeœæ z Wierzonki i po jednym z Dêbogóry i Mielna.

Robert Martysiak (l. 29, Poznañ) i
Marianna Wiœniewska (l. 29, Poznañ) 6 II

 Rados³aw Naro¿ny (l. 26, Gruszczyn) i
 Paulina Bera (l. 26, Kobylnica) 16 IV

Robert Pernak (l. 27, Poznañ) i
Anna Król (l.30, Poznañ) 23 IV

 Micha³ Lisiecki (l.29, Poznañ) i
 Anna Musielak (l.29, Poznañ) 30 IV

Mateusz Cyl (l.23, £owêcin) i
Klaudia Ma³yszka (l.22, Kobylnica) 30 IV

 Jacek Jankowski (l.43 Kliny) i
 Magdalena Gowarzewska ( l.42, Kliny) 2 V

Jakub Przydanek (l.26, Poznañ) i
Dagmara Radziszewska (l. 25, Swarzêdz) 21 V

 Piotr Witkowski (l. 36, Poznañ) i
 Justyna Latanowicz (l.29, Poznañ) 28 V

Szymon Izdebski (l. 36,Zalasewo) i
Katarzyna Aleszczyk (l.29, Swarzêdz) 4 VI

 Artur Spruta (l.25, Poznañ) i
 Daria Szaumkessel (l. 25, Kozieg³owy) 4 VI 

Przemys³aw Grzybek (l. 32, Opole) i
Sylwia Springer (l. 32, Kar³owice) 11 VI

 Rados³aw Jeziorski (l. 32, Chyby) i
 Magdalena Horba (l. 33, Chyby) 11 VI

Grzegorz Baranowski (l. 32,Poznañ) i
Paulina Nowak (l. 23, Poznañ) 17 VI

 Mateusz Szczeœniak (l. 24, Poznañ) i
 Patrycja Czub (l. 23, Poznañ) 18 VI

Marek Masty³o (l. 29,Gruszczyn) i
Magdalena Luciñska (l.28, Gruszczyn) 25 VI

 Adam Hajdziony (l.26, Biskupice) i
 Marta Maækowiak (l. 25, Biskupice) 25 VI

Artur Paczyñski (l. 24, Kar³owice) i
Liliana Jankowska (l. 31, Dêbogóra) 25 VI

 Neil Cameron Wood (l. 52, Belgia) i
 Anna Nowak (l.45, Belgia) 2 VII

Szymon Œmiechowski (l. 25, Janikowo) i
Izabela Kuszak (l.24, Janikowo) 9 VII
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 Pawe³ Stachowiak ( l.30, Swarzêdz) i
 Agnieszka £abusiñska z d. Ogórek (l. 30, Swarzêdz) 9 VII 

Micha³ Leœny (l.31, Poznañ) i
Natalia Dopiera³a (l. 32, Poznañ) 9 VII

 Marcin Paj¹k (l. 33, Gruszczyn) i
 Marta Kaczorowska (l. 28, Gruszczyn) 16 VII 

Rados³aw Dorniak (l. 24, Swarzêdz) i
Marta Lekowska (l. 23, Swarzêdz) 16 VII 

 Marcin Deluga (l. 32, Biedrusko) i
 And¿elika Sosnowska (l. 28, Biedrusko) 17 VII

Jakub Szymañski (l. 27, Poznañ) i
Jadwiga Nowak (l. 27, Borówiec) 30 VII

 Micha³ £êski (l. 27, Gruszczyn) i
 Sylwia Borkowska (l. 27, Gruszczyn) 30 VII

Leszek Kaczmarczyk (l. 25, Poznañ) i
Ewa Dró¿bik (l. 26, Poznañ) 6 VIII

 Arkadiusz Macio³ek (l. 41, Szamotu³y) i
 Anna Wawrzyniak (l.36, Poznañ) 12 VIII 

Przemys³aw Kwiatkowski (l. 29, ZEA) i
Beata Dobrzykowska(l. 27, ZEA) 13 VIII 

 Rados³aw Springer (l.29, Kar³owice) i
 Karolina Stasiak (l.24, Kar³owice) 19 VIII 

Brendan Waters (l.32, Poznañ) i
Magdalena Kujawska (l.27, Poznañ) 19 VIII

 Kamil Preœ(l.3, Czechy) i
 Paulina Paluszewska(l.24, Czechy) 20 VIII

Mateusz Suchocki(l.27, Swarzêdz) i
Natalia Lepiarz(l.26, Poznañ) 20 VIII

 Krzysztof Paluczek(l. 25, Gruszczyn) i
 Maria Jaœkiewicz(l. 25, Promno) 26 VIII 

Mateusz Piêtowski (l. 27, Poznañ) i
Aleksandra Stêpieñ (l. 26, Poznañ) 26 VIII 

 S³awomir Proniñski (l .24, Dopiewo) i
 Anna Tomicka (l. 23, Poznañ) 2 IX 

£ukasz Herwich (l. 33, Poznañ) i
Justyna Plenzler(l.27, Swarzêdz) 2 IX 

 Pawe³ Grzybowski (l.26, Otorowo) i
 Honorata Kaczmarek (l.26, Poznañ) 10 IX

Piotr Cywoniuk (l.27, Poznañ) i
Magdalena Rogalska (l.27, Poznañ) 17 IX

 Daniel Czerwiñski (l.25, Kar³owice) i
 Klaudia Æwik (l.23, Kar³owice) 23 IX

Sebastian Kopyd³owski (l.27, Kozieg³owy) i
Paulina Paluszkiewicz (l.27, Kozieg³owy) 25 IX 

 Rados³aw Walkiewicz (l.31, Pobiedziska) i
 Emilia Adamiak (l.30, Wierzenica) 1 X 

Maciej Dombek (l.31, Poznañ) i 
Anna Szczepañska (l.30, Poznañ) 1 X

 Pawe³ Ziêtek (l.34, Poznañ) i
 Alicja Fr¹ckowiak (l. 35, Poznañ) 1 X

Daniel Sobaszkiewicz (l.32, Poznañ) i
Iryna Balitska (l.29, Poznañ) 8 X

 Micha³ Wdziêczny (l.31, Katarzynki) i
 Patrycja Pacer (l.27, Katarzynki) 9 X

Rafa³ Górecki (l.41, Kar³owice) i
Kamila Kaczmarek (l.42, Kar³owice) 22 X

 Piotr Jakubowski (l.28, Komorniki ) i
 Natalia Patyk (l.32, Komorniki) 22 X 

Maurycy Kutuæ (l.27, Poznañ) i
Sandra Jurgowiak (l.29, Swarzêdz) 29 X 

 Krzysztof Koberski (l.29, Skórzewo) i
 Agnieszka Kuleta (l.29, Poznañ) 6 XI

£ukasz Mantaj (l.27, Kicin) i
Adrianna Kudzia (l.37, Kicin) 12 XI 

£¹cznie zawartych zosta³o 51 ma³¿eñstw, z tego 6 zawar³y osoby 
mieszkaj¹ce w naszej parafii.
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Nazwisko imiê * zamieszka³y * lat * data œmierci * nr w ks. paraf.

Buczyñski Eugeniusz * Wierzonka * 85 * 7 III * 4
Doliñska Anna * Dêbogóra * 51 * 9 IV * 6
Hoszowski Boles³aw * Bugaj * 70 * 31 X * 15
Kazimierczak Urszula * Wierzonka * 68 * 25 I * 2
Kupiec Marek * Wierzonka * 59 * 2 VII * 8 
Natkowski Józef * Kar³owice * 85 * 5 VIII * 10
Olejniczak Józef * Bugaj * 89 * 19 VIII * 11
Olejniczak Maria * Bugaj * 87 * 17 IX * 12
Osowski Jan * Wierzonka * 57 * 23 IX * 13
Rajewicz Jan * Wierzenica * 65 * 10 VI * 7
Skowroñska Teresa * Kar³owice * 83 * 11 XI * 15 
Stachowiak Rafa³ * Mielno * 41 * 8 II * 3 
Sroczyñski Zdzis³aw * Wierzonka * 50 * 6 IV * 5
Szczeœniak Leszek * Wierzonka * 64 * 10 I * 1
Wiejak Robert * Wierzenica * 57 * 13 VII * 9 
Wiœniewska Anna * Kar³owice * 73 * 26 X * 14 

Ewelina Adamska * Kar³owice
Dominik Bagrowski * Kar³owice

Marcel Bagrowski * Kar³owice

Rozalia Bocheñska * Dêbogóra

W³adys³aw Czapliñski * Wierzonka

Marcel Godek * Wierzonka

Jakub Grajczyñski * Mielno

Kacper Grajczyñski * Mielno

Aleksandra Grebieniuk * Bugaj

Konrad Guzik * Zalasewo

Martyna Jankowska * Mielno

Kaja Maria Jêdraszyk * Barcinek

Alicja JóŸwicka * Bugaj

Remigiusz Koperski * Kar³owice

Micha³ Koœcielniak * Kar³owice

Martyna Majchrzak * Wierzenica

Maksymilian Marciniak * Wierzonka

Zbyszko Melosik * Dêbogóra

Hanna Mielczarek * Wierzenica

Maksymilian Nowacki * Wierzonka

Antoni Nowicki * Stêszewko

Agata Nowak * Wierzonka 

Martyna Nowak * Kar³owice

Jakub Przybysz * Barcinek

Adam Smurawa * Mielno

Maciej Sprada * Dêbogóra

Wiktor Surma * Wierzonka

Mateusz Wierzbiñski * Wierzonka 

Magdalena WoŸna 

B³a¿ej Basior * Oœrodek Caritas Wierzenica
Wiktoria Cisz * Oœrodek Caritas Wierzenica
Julia Janda * Oœrodek Caritas Wierzenica 
Kamil KaŸmierczak * Oœrodek Caritas Wierzenica 
Klaudia Krukar * Wierzonka
Piotr Kupka * Mielno
Mateusz Mamos * Oœrodek Caritas Wierzenica
Artur Paczyñski * Kar³owice
Milena Siek * Oœrodek Caritas Wierzenica
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Nazwisko imiê * zamieszka³y * lat * data œmierci * nr w ks. paraf.
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Stachowiak Rafa³ * Mielno * 41 * 8 II * 3 
Sroczyñski Zdzis³aw * Wierzonka * 50 * 6 IV * 5
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Adam Smurawa * Mielno

Maciej Sprada * Dêbogóra

Wiktor Surma * Wierzonka

Mateusz Wierzbiñski * Wierzonka 

Magdalena WoŸna 

B³a¿ej Basior * Oœrodek Caritas Wierzenica
Wiktoria Cisz * Oœrodek Caritas Wierzenica
Julia Janda * Oœrodek Caritas Wierzenica 
Kamil KaŸmierczak * Oœrodek Caritas Wierzenica 
Klaudia Krukar * Wierzonka
Piotr Kupka * Mielno
Mateusz Mamos * Oœrodek Caritas Wierzenica
Artur Paczyñski * Kar³owice
Milena Siek * Oœrodek Caritas Wierzenica
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