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Adwent rozpoczyna nowy kalendarz liturgiczny Koœcio³a. 
Przypominamy sobie, ¿e mamy oczekiwaæ przyjœcia Jezusa w chwale 
dnia ostatniego. Znakiem Adwentu jest s³owo „czuwajcie”. Nie 
b¹dŸcie ospali, ociê¿ali, ale pe³ni zapa³u i gorliwoœci. Wspominaj¹c 
pierwsze przyjœcie Zbawiciela na œwiat, prze¿ywaj¹c piêknie Bo¿e 
Narodzenie, jesteœmy gotowi na spotkanie z Nim w godzinie œmierci, 
a tak¿e w czasie ostatecznym.

Oczekiwanie na Bo¿e Narodzenie i same œwiêta to czas, kiedy 
najbardziej czujemy, ¿e nie ¿yjemy tylko dla siebie. Chcemy zrobiæ 
coœ dla innych, chcemy daæ komuœ radoœæ, z kimœ chcemy siê czymœ 
podzieliæ. To dobry, wrêcz piêkny znak naszego cz³owieczeñstwa. 

Na te Œwiêta i ca³y Nowy Rok przes³anie, które chcia³bym daæ 
ka¿demu do jego serca jest takie: Bóg, który kocha, pragnie Twojej 
mi³oœci, poza swoj¹ mi³oœci¹ nie musisz nic wiêcej Jemu 
ofiarowywaæ. Podziel siê z Bogiem swoj¹ mi³oœci¹ i przyjmij Jego 
b³ogos³awieñstwo w obfitych darach Ducha Œw. Pomno¿y Twoj¹ 
radoœæ, da Tobie pokój, m¹droœæ i rozwagê. Mówi¹: z Nowym 
Rokiem nowe szczêœcie. 
Z Nowym Rokiem nowa szansa. Otwarcie na mi³oœæ Bo¿¹ jest szans¹ 
dla Ciebie.
                                    x Przemys³aw Kompf

Zawo³aniem kolejnego roku duszpasterskiego Koœcio³a jest krótkie 
zdanie „Eucharystia daje ¿ycie”. Pomyœla³em sobie, ¿e trzeba do tego 
nawi¹zaæ i kilka zdañ napisaæ. Akurat teraz, w tych ostatnich dniach 
ktoœ da³ mi do rêki maleñk¹ ksi¹¿eczkê. By³y to s³owa Bo¿ego kap³ana,  
ks. Marka Chrzanowskiego FDB, z jego rozwa¿añ poetyckich. 
Zajrza³em do niej i przeczyta³em fragment modlitwy zrodzonej w czasie 
Mszy œw.  Nie wiem nawet kiedy sam zacz¹³em modliæ siê tymi 
s³owami.

„Klêczê i w sercu proszê 
bym tej chwili bezcennej nie zmarnowa³
bym patrz¹c na Cia³o Twoje 
i Krew w kielichu zamkniêt¹ 
na nowo Twoj¹ mi³oœci¹ siê zachwyci³ 
znów uwierzy³ 
¿e nie zostawi³eœ mnie samego” 

xpk

 „Eucharystia daje ¿ycie”

Dzisiejszy numer otwiera XXI rok wydawania naszego pisma.
Ca³y rok œwiêtowaliœmy jako jubileuszowy XX-lecia istnienia. We 
wrzeœniu prze¿ywaliœmy przed koœcio³em piêkny koncert pani Antoniny 
Krzysztoñ. Miêdzy innymi dedykowany on by³ naszym czytelnikom. 
Cieszymy siê, ¿e wielu z nich w tym dniu zgromadzi³o siê w Wierzenicy. 
6 grudnia ¿adnych specjalnych szczególnych uroczystoœci nie 
organizujemy. Nie wrêczamy dyplomów, kubeczków, odznaczeñ, ale po 
prostu dziêkujemy wszystkim, którzy siêgaj¹ po „Wierzeniczenia”, 
czytaj¹ je, czasami podaj¹ komuœ dalej. Wypada mi te¿ dziêkowaæ 
osobom z redakcyjnego zespo³u. Pomys³ wydawania „Wierzeniczeñ” 
wyszed³ od Macieja Dominikowskiego, od 20 lat naszego redaktora 
odpowiedzialnego, który da³ te¿ znakomit¹ propozycjê tytu³u. Jarce 
i W³odkowi Buczyñskim dziêkujê za ich pasjê i dociekliwoœæ, za ich 
czasem w sensie dos³ownym, wgryzanie siê w ziemiê w poszukiwaniu 
i ustalaniu rozmaitych szczegó³ów. W³aœnie Wam chyba najbardziej 
zawdziêczamy wiele w¹tków uratowanych dla naszej pamiêci. Dziêkujê 
ka¿demu, który kiedykolwiek dostarcza³ nam swoje teksty. Przy 
powstawaniu ostatniego numeru specjalnego wszystkie nowe materia³y 
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pochodzi³y od pani Ewy Tomaszewskiej z Kobylnicy. Dziêkujemy, ¿e
 z nami podzieli³a siê swoimi poszukiwaniami. S³owa uznania 
i podziêkowanie nale¿¹ siê te¿ Marysi Szlachciak, która wczytuje siê 
w nasze teksty i koryguje b³êdy (nie tylko literowe). Nie sposób nie 
wspomnieæ panów Stanis³awa i Marcina Witeckich, dziêki którym 
„Wierzeniczenia” ukazuj¹ siê w druku.

Rok jubileuszowy zamknêliœmy numerem specjalnym zatytu³owanym 
„Jeœli zapomnê o Tobie”, poœwiêconym w ca³oœci opisowi wojennych 
prze¿yæ mieszkañców Wierzenickiej Ziemi. Okolicznoœci¹ do tego 
przypomnienia by³a obchodzona w ca³ej OjczyŸnie 80 rocznica wybuchu 
II wojny œwiatowej. Cieszê siê, ¿e to wydanie trafi³o do ponad 380 osób 
nie tylko z naszej parafii, ale tak¿e z Kobylnicy i do wielu innych miejsc, 
sk¹d przybywali ludzie na nasz wierzenicki cmentarz. Od kilku osób 
odebra³em podziêkowania za ten numer. Mamy te¿ kilka sygna³ów, ¿e 
ktoœ coœ tam jeszcze ma i mo¿e nam te informacje przekazaæ. W³aœnie na 
taki odzew liczymy najbardziej, ¿e jeszcze niejeden zechce siê z nami 
podzieliæ swoimi wiadomoœciami o losie swoich bliskich. Jak najwiêcej 
chcemy ocaliæ od zapomnienia.

Muszê przyznaæ, ¿e przygotowywanie tego numeru by³o dla mnie sporym 
duchowym prze¿yciem. Jeszcze bardziej poczu³em wiêŸ z Wierzenick¹ 
Ziemi¹ i jej mieszkañcami, poœród których mam okazjê ¿yæ i pracowaæ od 
przesz³o 20 lat. Wiêkszoœæ z tekstów, które zamieœciliœmy, by³o przeze 
mnie ju¿ kiedyœ czytanych. Ich lektura na pewno mnie ka¿dorazowo 
zaciekawia³a, ale ¿aden z nich nie by³ dla mnie wtedy a¿ tak wielkim 
poruszeniem. Teraz zebrane wszystko jeszcze raz w jedn¹ ca³oœæ, 
uzupe³nione o nowe opisy dot¹d niepublikowane, zrobi³o na mnie 
w niejednym fragmencie wprost poruszaj¹ce wra¿enie. O kilku 
momentach wspomnê. Mówi³em ju¿ te¿ o tym w koœciele.
Pierwszy to fragment relacji wówczas 12-letniego ch³opca Zygmunta 
Goderskiego z Kobylnicy, który zapamiêta³ w poci¹gu towarowym 
wywo¿¹cym razem z innymi jego rodzinê na zsy³kê do Generalnej 
Guberni, starca z Pobiedzisk, œpiewaj¹cego rozmaite pieœni. Czyni³ to dla 
podtrzymania ludzi na duchu: „jego osoba utkwi³a mi w pamiêci po dzieñ 
dzisiejszy. Widzê jeszcze jego twarz, siw¹ brodê i s³yszê jak donoœnym 
g³osem zaczyna intonowaæ pieœni religijne i patriotyczne (…) Najbardziej 
wzruszaj¹co brzmia³a pieœñ ”W krzy¿u cierpienie”. 
Drugi fragment to opis tajnej Mszy œw. odprawianej na leœniczówce w 
Wierzenicy przez nieznanego nam z nazwiska kap³ana ze Zgromadzenia 
Ksiê¿y Chrystusowców. Relacjê tê przekaza³a nam jej uczestniczka, pani 

Krystyna Paw³owska „Tego nastroju 
nie da siê opowiedzieæ ani opisaæ. Na 
stole nie ma z³otego kielicha – jest tylko 
krzy¿. Nie ma muzyki organowej, nie 
ma szat liturgicznych, ale jest kap³an – 
Polak, jest odprawiana Najœwiêtsza 
Ofiara i jest wœród nas Ten, którego 
kap³an sprowadzi³ na ten zastêpczy 
o³tarz. Kap³an udziela wszystkim 
obecnym rozgrzeszenia, po którym 
przyjmujemy Komuniê œwiêt¹”.
Trzeci zapis to wspomnienie I Komunii 
œw. prze¿ytej przez 9-letni¹ 
dziewczynkê Wandê Wasik: „Jak¿e 
inna by³a od przedwojennych 
uroczystych Komunii moich sióstr. Nie 
jecha³yœmy samochodami ani 
bryczkami, jak dawniej (…) tylko 
sz³yœmy z pochowanymi œwiecami, cztery kilometry pieszo. A intencje? 
Ja moj¹ I Komuniê œw. odda³am w intencji, bym nigdy nikogo nie wyda³a, 
nie zdradzi³a, nawet gdybym zosta³a przez Niemców poddana torturom, 
których tak bardzo siê ba³am, wci¹¿ o nich s³ysz¹c.  Na pami¹tkê 
otrzyma³am obrazek z fosforyzuj¹cym Krzy¿em, poœwiêconym jeszcze 
przez Ojca œw. Takie obrazki by³y tylko trzy...”
Ostatni urywek to opis pogrzebu na wierzenickim cmentarzu. Historiê 
pozna³em osobiœcie z relacji œp. Zofii Zamiarowej, która opowiedzia³a mi 
jak wygl¹da³ pogrzeb jej babci: „Ceremoniê ¿a³obn¹ poprowadzi³ 
przedwojenny koœcielny, który odmówi³ ró¿aniec i poœwiêci³ trumnê, 
nastêpnie zosta³a ona w asyœcie skromnego orszaku odprowadzona 
cmentarz i tam cia³o spoczê³o w grobie. Zapewne wszyscy przy tej mogile 
siê modlili. Nie by³o w ¿adnym momencie kap³ana. Uroczystoœæ mia³a 
charakter cichy, œciœle rodzinny. Nie by³o nawet nikogo z s¹siadów”.
Zestawiaj¹c i odczytuj¹c w³aœnie te kawa³ki najbardziej poczu³em czym 
jest moja osobista dwudziestoletnia pos³uga w Wierzenicy: œpiew, który 
intonujê, Msza œw. któr¹ odprawiam, Komunia Œwiêta, której udzielam, 
tak¿e pogrzeb, który prowadzê. Zastanawia³em siê czy tych myœli nie 
zostawiæ sobie na Wielki Czwartek, Kap³añski Czwartek. Myœlê, ¿e 
20 rocznica mojego przyjœcia do Wierzenicy, dzieñ parafialnego odpustu 
œw. Miko³aja 6 grudnia, te¿ jest dobr¹ okolicznoœci¹, by w³aœnie tymi 
s³owami siê napomnieæ. 
                                                                      x Przemys³aw Kompf
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W sobotê przed po³udniem 
19 paŸdziernika odby³o siê uroczyste 
spotkanie z udzia³em wolontariuszy 
i zaproszonych goœci z okazji 20 lat 
istnienia Parafialnego Zespo³u Caritas. 
Œwi¹tynia nasza wype³ni³a siê 
obecnoœci¹ sporej grupy osób. Liturgii 
przewodniczy³ ks. Marcin Janecki 
dyrektor Caritas Archidiecezji 
Poznañskiej. Na rêce ca³ego zespo³u 
skierowa³ on okolicznoœciowe ¿yczenia 
i gratulacje. W nawi¹zaniu do 
Ewangelii o mi³osiernym Samarytaninie przypomnia³ nam wszystkim 
czym jest pos³uga wolontariusza Caritas. Kto okaza³ siê bliŸnim dla 
napadniêtego przez zbójców? Ten, który okaza³ mu mi³osierdzie. IdŸ i ty 
czyñ podobnie. Po zakoñczeniu Mszy œw. wszyscy uczestnicy tego 
spotkania przenieœli siê do œwietlicy we Wierzonce, gdzie w bardziej ju¿ 
luŸnej atmosferze odby³o siê podziêkowanie wielu ludziom, którzy 
wspó³pracuj¹ z naszym zespo³em i oczywiœcie tak¿e naszym 
wolontariuszom. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i specjalnie 
przygotowane okolicznoœciowe kubki z logo Caritas i wizerunkiem 
wierzenickiego koœcio³a. Potem by³ uroczysty poczêstunek i wiele 
luŸnych przyjemnych rozmów. 

Najd³u¿ej realizowane nasze projekty siêgaj¹ samych pocz¹tków 
istnienia zespo³u. W 2000 roku po raz pierwszy dzieci i m³odzie¿ 
zaprosiliœmy do udzia³u w wakacyjnym wypoczynku. 
Zorganizowaliœmy w Szklarskiej Porêbie dwa turnusy jeden dla 
m³odszych, drugi dla szko³y œredniej. Mieliœmy sporo problemów 
z naborem chêtnych. Nieraz wtedy s³yszeliœmy od rodziców: myœmy 
nigdzie nie jeŸdzili, to oni te¿ nie musz¹. Na drugi rok ju¿ nie by³o 
problemu ze zorganizowaniem listy chêtnych na wyjazd do £¹cka. 

W 2002 roku po raz pierwszy na wakacyjny wyjazd z parafi¹ pojechali 
doroœli. Wprost upomnieli siê oni o zorganizowanie takiego wyjazdu. 
Wakacje te mia³y miejsce w Pasterce w Ziemi K³odzkiej. W zbiorczej 
tabeli pokazujemy jak wygl¹da³a mapa naszych wyjazdów. Zanim 

W ma³ej parafii du¿y Zespó³ Caritas – 20 latBISKUP GRZEGORZ BALCEREK
                                              
                                          Poznañ, dnia 4 listopada 2019 roku

XX LECIE CARITAS PARAFII WIERZENICA

Ka¿da rocznica jest okazj¹ do sk³adania dziêkczynienia Panu 
Bogu i ludziom. Pos³uga Parafialnych Zespo³ów Caritas jest 
wizytówk¹ Koœcio³a, zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak 
i parafialnym. Niesienie pomocy potrzebuj¹cym, 
wychodzenie naprzeciw ludzkiej niedoli jest jednym 
z podstawowych zadañ Koœcio³a Chrystusowego. Koœció³ 
w ka¿dym ubogim, biednym i potrzebuj¹cym rozpoznaje 
prosz¹cego o pomoc Jezusa. Nie da siê budowaæ wiary 
i rzeczywistej wspólnoty poœród wierz¹cych bez 
zaanga¿owania w pos³ugê mi³oœci – w ró¿nych wymiarach – 
wobec tych, którzy nie s¹ w stanie pomóc sobie sami, a przez 
to bardzo czêsto trwaj¹ w beznadziei i braku chêci do ¿ycia.

Dwudziesta rocznica powo³ania do istnienia Parafialnego 
Zespo³u Caritas parafii w Wierzenicy jest na pewno dla 
wszystkich jego cz³onków czasem podsumowañ oraz 
budowania nowego programu dzia³añ i szukania sposobów 
docierania z pomoc¹ i Bo¿ym s³owem do wszystkich 
potrzebuj¹cych.

Pana Boga z ca³ego serca proszê o b³ogos³awieñstwo dla 
wszystkich zaanga¿owanych wolontariuszy, dla 
otrzymuj¹cych pomoc oraz wyra¿am s³owa prawdziwej 
wdziêcznoœci i uznania wobec Ksiêdza Proboszcza 
i wszystkich nios¹cych pomoc drugiemu cz³owiekowi.

                                       Biskup Grzegorz Balcerek
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zorganizowaliœmy w jakimœ miejscu wyjazd, kilka miesiêcy wczeœniej 
osobiœcie sprawdzaliœmy jak tam wszystko wygl¹da.

W ka¿dym wyjeŸdzie dzieci i m³odzie¿y uczestniczy³o oko³o 40 osób. 
Bior¹c udzia³ w wakacjach przez kilka lat, mo¿na by³o zwiedziæ 
i zobaczyæ wiele piêknych zak¹tków Polski. To samo dotyczy 
ka¿dorazowej grupy 50 doros³ych.

Od pocz¹tku w realizacji naszych zadañ w odniesieniu do dzieci 
i m³odzie¿y wspomaga³ nas Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz
oraz Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, tak¿e Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej. Ostatnimi czasy wsparcia udziela³a nam te¿ 
firma „Consdata” i Sieæ Handlowa „Piotr i Pawe³”. Partnerami sta³ymi 
w organizacji wyjazdów doros³ych jest Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu oraz Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych. Wszystkim wyra¿amy wdziêcznoœæ za wieloletnie 
wsparcie. 

Przez ca³e 20 lat projekty wyjazdów przygotowywa³a i rozlicza³a 
niezast¹piona w tym wzglêdzie Irena Prokop. Nadmieniê, ¿e nigdy nie 
mieliœmy k³opotów z rozliczeniem dotacji. Wszystko by³o zawsze 
starannie i terminowo zrobione. Tak samo zreszt¹ jest w temacie punktu 
przedszkolnego i innych, kiedy wystêpowaliœmy po tzw. pomoc 
zewnêtrzn¹.
Opiekunami wakacyjnymi naszych dzieci od lat s¹ Genowefa Springer 
i Hanna Pytel, nauczycielki z du¿ym doœwiadczeniem, obie zwi¹zane 
z naszym œrodowiskiem. Obs³ugê kuchni od szeregu lat zapewnia nam 
Barbara Kominkiewicz, przed laty czyni³a to Ma³gorzata Ju³ga. 
Za ka¿dym razem towarzyszy nam wynajêty autokar. Przez 
20 lat kilka razy zmienialiœmy firmê œwiadcz¹c¹ nam us³ugi 
transportowe. Niekiedy pojawia³o siê jakieœ „ale”. Wtedy zmienialiœmy 
przewoŸnika. Od siedmiu lat jesteœmy we wspó³pracy z firm¹ „Formu³a 
L” pana Przemys³awa Stêpniaka i Bogu dziêki, ¿adnego „ale” dot¹d nie 
by³o.
Kolejnym zadaniem realizowanym od pocz¹tku istnienia zespo³u by³y 
zbiórki ¿ywnoœci i wspó³praca z Wielkopolskim Bankiem ¯ywnoœci. 
Przez lata sami dodatkowo organizowaliœmy z okazji Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia i Wielkanocy zbiórki w sklepach Swarzêdza i czasem te¿ 
Poznania, a nawet w Suchym Lesie. Przygotowywaliœmy œwi¹teczne 
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paczki dla rodzin i osób samotnych. Wœród kwestuj¹cych by³y osoby 
niekiedy naprawdê niezamo¿ne, same potrzebuj¹ce pomocy. 
W pierwszych zbiórkach wspomagali nas uczniowie ze szkó³ Swarzêdza, 
tak¿e Poznania. Korzystaliœmy ze wsparcia telewizji kablowej 
w Swarzêdzu, która nag³aœnia³a lokalnie nasz¹ akcjê. 
Z biegiem czasu, kiedy weszliœmy w latach 2004 – 2014 w program 
pomocy unijnej, z tej formy aktywnoœci zrezygnowaliœmy. Jedynie w 
jednym sklepie kwestujemy dwa razy w roku na rzecz Wielkopolskiego 
Banku ¯ywnoœci w czasie organizowanych przez nich Œwi¹tecznych 
Zbiórek ¯ywnoœci. Uczestniczy w tym od lat Barbara Jasiñska i Maria 
Krakowiak, która ma piêkny dar rozmawiania z osobami dokonuj¹cymi 
zakupów, co przek³ada siê oczywiœcie na obfitoœæ zbiórki. 
W kolejnych latach zaczê³a wzrastaæ iloœæ towaru przekazywanego przez 
Bank ¯ywnoœci. Stopniowo na lepsze zmienia³y siê przepisy pañstwowe. 
Chodzi o to by zapobiegaæ marnowaniu ¿ywnoœci. Od lat dwa razy 
w miesi¹cu w regularnych dostawach pomagamy potrzebuj¹cym 
w zaopatrzeniu. W chwili obecnej to zadanie realizujemy we wspó³pracy 
z panem Januszem Janowskim, który s³u¿y swoim firmowym 
samochodem w transporcie towaru, tak¿e za³adunkiem i roz³adunkiem 
tego, co przywieŸliœmy. ¯ywnoœæ rozprowadzamy w trzech punktach. 
W Kar³owicach czyni to Genowefa Springer, do pomocy ma Sylwiê 
Grzybek i Barbarê Kominkiewicz. W Wierzonce Barbara Ciemna, 
w Wierzenicy Katarzyna Majchrzak i Barbara Jasiñska. Przed laty 
pomaga³y Barbara Strojna, Eugenia i Bogdan Illmann. Roczne dostawy 
towarów w chwili obecnej wynosz¹ oko³o 27,5 tony, œrednio wychodzi 
tona na jeden transport. Niejeden raz czu³em zmêczenie kiedy musia³em 
osobiœcie trochê wiêcej podŸwigaæ. Chocia¿ z natury jestem okropny 
leñ, w tym temacie maleñkie uznanie mam te¿ dla siebie. 

W szczytowym okresie w latach 2004 – 2010 z tej formy pomocy 
korzysta³o 470 osób, czyli 1/3 mieszkañców parafii. Teraz oko³o 
200 ludzi. Bardzo dziêkujê pracownikom Wielkopolskiego Banku 
¯ywnoœci w Poznaniu za d³ugie lata ich wielkiej ¿yczliwoœci.

Nastêpne zadania podejmowane przez nasz zespó³ zwi¹zane by³y z prac¹ 
œwietlicy w Wierzonce. Z nich najwa¿niejsze to od 12 lat realizowany 
dla przedszkolaków program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
wiejskich, w którym uczestniczy przez 2- 3 lata 15-18 dzieci przed 
rozpoczêciem ich zajêæ w szkole. Wyra¿am s³owa uznania dla opiekunki 
naszych dzieci, pani Patrycji Babiarczyk, która przepracowa³a u nas na 

rzecz maluchów 10 lat. Od szeregu lat wspomaga j¹ w tym jako pomoc 
wychowawcy Barbara Jasiñska. 
Pocz¹tki tego przedsiêwziêcia siêgaj¹ roku 2007 kiedy Fundacja 
Familijny Poznañ zaproponowa³a nam uruchomienie i prowadzenie dla 
nas przez rok punktu przedszkolnego. W b³yskawicznym tempie 
postaraliœmy siê o to, by ta inicjatywa ruszy³a w Wierzonce i nikt nas 
nie wykolegowa³. Zajêcia rozpoczêliœmy w maju, zanim inni zd¹¿yli na 
nowy rok szkolny pozbieraæ dzieci. Takich punktów wtedy powsta³o 
z inicjatywy tej fundacji sporo. Mieli na to jakieœ zewnêtrzne fundusze. 
Nale¿ymy do tych nielicznych z nielicznych, którzy podjêli siê 
prowadziæ dalej to 
przedsiêwziêcie, 
którzy nie 
zmarnowali jak 
w wiêkszoœci 
przypadków 
ofiarowanej im 
pomocy. Po 
zakoñczeniu 
pilota¿u fundacji 
weszliœmy z tym 
programem 
w partnerstwo 
z gmin¹
Swarzêdz. 
Wyra¿am wdziêcznoœæ Urzêdowi Miasta i Gminy Swarzêdz, ¿e coraz 
lepiej rozumie potrzebê rozwijania takiego przedsiêwziêcia. Atutem 
naszym s¹ maluchy dobrze przygotowane do zajêæ w szkole. Potwierdza 
to dyrekcja i nauczyciele naszej szko³y w Wierzonce, bo przecie¿ 
w ramach zajêæ dzieci nie tylko siê bawi¹, ale przede wszystkim ucz¹ 
siê tego wszystkiego, co jest podstaw¹ programow¹ nauczania 
przedszkolnego. Dodatkowa maj¹ regularne spotkania z logoped¹ 
i zaczynaj¹ siê uczyæ jêzyka angielskiego. 

Obok zajêæ dla dzieci przedszkolnych prowadzone s¹ w naszych 
œwietlicach zajêcia dla dzieci szkolnych i m³odzie¿y. Pocz¹tkowo 
zajêcia odbywa³y siê tylko w Wierzonce, z czasem uda³o nam siê 
uruchomiæ œwietlicê w podziemiach kaplicy w Kar³owicach, najpóŸniej 
w 2015 roku w Wierzenicy. W prowadzonych w nich zajêciach 
uczestniczy razem licz¹c oko³o 50- 60 dzieci. Dziêki partnerstwu 
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z gmin¹ i oœrodkiem opieki zajêcia z dzieæmi prowadz¹ zaaprobowani 
przez nas, op³acani przez te instytucje animatorzy kultury i opiekunowie 
socjalni W zale¿noœci od ich umiejêtnoœci organizowane by³y rozmaite 
zajêcia: teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe. Od lat 
pracuj¹ z naszymi dzieæmi: Genowefa Springer, Paulina JóŸwiak 
i Agnieszka Banaszak.

Przy okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia warto 
pokazaæ dwa dodatkowe œwi¹teczne akcenty. 
Od 4 lat uczestniczymy w Akcji „Gwiazdor” 
firmy ubezpieczeniowej „Colonnade 
Insurance” Oddzia³ Polska. Nasze dzieci 
bior¹ce udzia³ w zajêciach œwietlicowych 
pisz¹ list do „Gwiazdora” co chcia³yby od 
niego otrzymaæ. Ten jak widzimy spe³nia ich 
proœby i przekazuje paczki. Niestrudzonym 
w roli „Gwiazdora”, „Œw. Miko³aja” jest od 
lat Jan Kazimierczak. Drugim projektem jest 
wspó³praca z firm¹ poznañsk¹ „Consdata” 
zarz¹dzan¹ przez naszego parafianina 
Tomasza Framskiego, która zamawia u nas 
kartki œwi¹teczne. Wykonuj¹ je dzieci 
w czasie zajêæ œwietlicowych, oczywiœcie 
pod opiek¹ doros³ych. Potem rozsy³ane s¹ 
one do klientów tej firmy. Za pozyskane w 
ten sposób na rzecz œwietlicy œrodki, dzieci 
w rozmaitych latach bra³y udzia³ 
w wystêpach teatrzyku, mia³y wycieczkê do 
kina, zorganizowan¹ zabawê karnawa³ow¹, 
spotkanie z iluzjonist¹ itd. 

Raz w roku, na pocz¹tku czerwca, zabawa z dzieæmi przenosi siê na 
zewn¹trz w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Przed 
laty festyn ten by³ organizowany na przemian w ró¿nych 
miejscowoœciach. Od szeregu lat miejscem festynu sta³o siê boisko 
sportowe w Wierzonce. Imprezê, na któr¹ przychodzi od 150 do 200 
uczestników obs³uguje szereg osób. Tutaj te¿ widaæ zaanga¿owanie 
mê¿czyzn Romana Prokopa, Dariusza Nolberczaka, Paw³a Warkockiego 
z Wierzonki, Czes³awa Wasielaka, Krzysztofa Gromackiego, Andrzeja 
Rink z Wierzenicy i innych, na co dzieñ wykonuj¹cych niejedn¹ pracê 

na rzecz naszych œwietlic. Z kobiet wspomnieæ trzeba, wymieniam 
alfabetycznie: Stefaniê Adamiak, Barbarê Ciemn¹, Bogdanê Cywiñsk¹, 
Magdalenê Filipiak, Barbarê Jasiñsk¹, Aleksandrê Matelsk¹, Irenê 
Prokop, Ma³gorzatê Stefaniak, Magdalenê Szczeœniak, Agnieszkê 
Warkock¹, Lucynê W³odykowsk¹. 

Dla doros³ych w œwietlicy w Wierzonce czynny jest Klub Seniora. 
Osoby starsze w sposób aktywny spêdzaj¹ wspólnie czas, ucz¹c siê 
rozmaitych rzeczy np. robienia ozdób, wyszywania, uk³adania bukietów 
kwiatów, poznawania nowych przepisów kulinarnych, zasad zdrowego 
od¿ywiania, higienicznego trybu ¿ycia. Realizowaliœmy z partnerami 
zewnêtrznymi program nauki jêzyka angielskiego, obs³ugi komputera, 
korzystania z Internetu. Prowadzone by³y te¿ zajêcia z zakresu porad 
prawnych, jak nie dawaæ siê nabraæ rozmaitym naci¹gaczom i oszustom. 
Klub organizowa³ wyjœcia na spotkania taneczne i zabawowe, do teatru, 
operetki, na wystêpy muzyczne i koncerty itd. Tak¿e tutaj dla nas 
partnerem jest Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Czêœæ zadañ prowadzi 
wskazany przez nich specjalny koordynator, od lat sprawdza siê w tej 
roli pani Dominika Bazanik. 

Zamkniêciem fragmentu dotycz¹cego œwietlicy i zaanga¿owania w jej 
pracê osób doros³ych jest dopowiedzenie, ¿e wiêkszoœæ z wymienionych 
tu wolontariuszy anga¿uje siê te¿ Trzeciego Maja w przygotowanie 
festynu pod wiat¹ w Wierzenicy. Pomys³owoœci El¿biety O¿arowskiej 
zawdziêczamy stylowe bia³e fartuszki, które w tym szczególnym dniu 
obs³uga uroczystoœci zak³ada.
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Niektórych dobrodziejów i partnerów naszych wymieniliœmy. Nie 
sposób pomin¹æ tak¿e innych, którzy wielokrotnie w³¹czali siê pomoc 
przy realizacji rozmaitych zadañ. Dziêkujemy panu Stanis³awowi 
Witeckiemu i Drukarni Swarzêdzkiej, panu Jackowi Wojciechowskiemu 
i firmie „Utal”, panu Andrzejowi Arentowskiemu z przedsiêbiorstwa 

„Cybina”, œp. Czes³awowi 
Fiedlerowi 
z Gospodarstwa Rolnego 
we Wierzonce, 
œp. Kazimierzowi 
Okupnikowi z warsztatu 
samochodowego 
w Bogucinie.
 
Najm³odszym projektem 
realizowanym od 4 lat 
przez nasz zespó³ Caritas 
jest œwi¹teczna akcja 
pomocy Rodzina 

Rodzinie. Pilotuj¹c¹ ten program jest znakomita w swej roli Anna Lis. 
Do pomocy jako wspó³realizatorów ma ona swojego mê¿a Krzysztofa 
Lisa oraz przebojow¹ Mariê Szlachciak i Beatê Przepióra, które 
poszuka³y licznych darczyñców poza naszymi miejscowoœciami. 
Ka¿dego roku jesieni¹ tworzy siê lista osób (rodzin), którym 
chcielibyœmy pomóc. Potem podczas prywatnych dyskretnych 
odwiedzin ustala siê listê potrzeb i zakres mo¿liwej pomocy. Rodzinne 
listy potrzeb z opisem sytuacji tych rodzin rozsy³a siê po rozmaitych 
osobach w parafii i poza ni¹, znajomi znajomym i jeszcze ich krewnym i 
znajomym itd. Ka¿dy, kto chce siê w³¹czyæ kontaktuje siê 
z koordynatorami i deklaruje w czym pomo¿e. Lista jest stale 
uaktualniana. Jeœli ktoœ coœ zaoferowa³ lub dostarczy³, automatycznie 
jest to zdejmowane z listy zapotrzebowania. W ten sposób unikamy 
dublowaniu pomocy. Stale jest natomiast aktualne „Co jeszcze jest do 
zrobienia”. Odzew jest fantastyczny. Lista ma charakter anonimowy. Nie 
ujawniamy z imienia i nazwiska komu chcemy pomagaæ. Nie ujawniamy 
te¿ kto i jak pomaga. 

W ten sposób pomogliœmy w wymianie wielu zu¿ytych mebli, artyku³ów 
gospodarstwa domowego, zakupie nowych pralek, lodówek, kuchenek. 
Umo¿liwiliœmy nabycie materia³ów remontowych, budowlanych, 

instalacyjnych. Kilka razy pilotowaliœmy akcje przebudowy i remontu 
mieszkañ bior¹c na siebie wykonanie koniecznych prac. 
Dokonywaliœmy zakupów nowej odzie¿y, szczególnie dzieciom, które 
stale z czegoœ wyrasta³y. Nieraz czyniliœmy zakupy artyku³ów 
codziennych potrzeb. Kiedy nie starcza na ¿ycie, problemem jest zakup 
np. œwie¿ej poœcieli, gdy stara jest ju¿ zu¿yta. Komuœ brakuje talerzy 
i te¿ nie mo¿e sobie pozwoliæ na zakup nowych. Wspieramy wiêc 
w sprawach powa¿niejszych i tak¿e tych pozornie drobniejszych, dla 
ludzi jednak niezmiernie wa¿nych. Zaopatrywaliœmy te¿ w œrodki 
czystoœci i podstawowe artyku³y spo¿ywcze, które ka¿dy zu¿ywa. 

S³owa uznania i wdziêcznoœci trzeba skierowaæ w stronê ludzi, którzy 
anonimowo uczestnicz¹ w tym programie ofiarowuj¹c swoje œrodki 
materialne, czêsto tak¿e i swój czas oraz pracê. Osób (rodzin) tych jest 
wiele, z parafii i spoza niej. 

Wolontariuszy naszego zespo³u anga¿uj¹cych siê w rozmaite dzie³a 
nazbiera³o siê sporo. Wszystkim nale¿¹ siê s³owa wielkiego uznania za 
ich zaanga¿owanie. Po latach zauwa¿amy, ¿e kilku oddanych 
wolontariuszy ju¿ nie ¿yje. Poœród nich wspominamy œp. Urszulê 
Nowak, która, sama ¿yj¹c bardzo skromnie, jako pierwsza zg³osi³a siê, 
by braæ udzia³ w zbiórkach ¿ywnoœci w sklepach. Wspominamy te¿ 
œp. Teresê Rybarczyk, która pracuj¹c w sklepie w Wierzonce, mia³a 
dobre rozeznanie o niezamo¿noœci wielu miejscowych osób. Nale¿a³a 
ona do grona inicjatorów powo³ania zespo³u Caritas.

Kiedy wspomina siê zmar³ych, robi siê ka¿demu trochê smutno. Nie 
chcia³bym takiego zakoñczenia. W naszej szkole w Wierzonce dzia³a od 
szeregu lat Szkolne Ko³o Caritas, które liczy sobie oko³o 10 osób. 
Opiekunk¹ jego jest pani Maria Macio³ek, nauczycielka ze szko³y. Jest 
nadzieja, ¿e te m³ode osoby chwyc¹ bakcyla zaanga¿owania 
spo³ecznego i w ¿yciu doros³ym te¿ bêd¹ chcia³y pomagaæ innym, 
szczególnie potrzebuj¹cym. M³odzi wolontariusze swoim 
zaanga¿owaniem piêknie uzupe³niali prace Parafialnego Zespo³u 
Caritas. Zbierali œrodki na rozmaite dzie³a mi³osierdzia rozprowadzaj¹c 
w Dniu Papieskim kremówki, na Œwiêtego Marcina rogale, przed 
Bo¿ym Narodzeniem Miko³aje, szykowali te¿ œwi¹teczne „tytki” na 
rzecz potrzebuj¹cych. Tych dzia³añ by³o wiêcej. Za wszystkie dziêkujê 
i m³odych w ich zapale szczególnie b³ogos³awiê.
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Kiedy patrzy siê na dwadzieœcia lat ¿ycia, tyle lat rozmaitych dzia³añ, 
oczywiste s¹ ró¿nego rodzaju podsumowania i refleksje, snucie planów 
na przysz³oœæ. Najbardziej jednak bym chcia³, byœmy uwielbili Imiê 
Boga, który jest Ÿród³em dobra i przez swojego Ducha daje nam ludziom 
dobre natchnienia. Niech w³aœnie to Jego Imiê bêdzie w tych dniach 
wywy¿szone. Byœmy patrz¹c na jedno czy drugie dokonanie umieli 
powtarzaæ: „Nie nam Panie, nie nam ale Twojemu Imieniu niech bêdzie 
chwa³a” (Ps. 115,1). Powy¿szy akapit by³ zamkniêciem wrzeœniowego 
tekstu nawi¹zuj¹cego do potrójnego jubileuszu 20-lecia mojego pobytu 
w Wierzenicy, dzia³ania parafialnego Zespo³u Caritas i istnienia 
„Wierzeniczeñ”. Raz jeszcze przytaczam te s³owa i mówiê, ¿e one s¹ 
najwa¿niejsze: „Nie nam Panie, nie nam...”

 x Przemys³aw Kompf

Pomaganie innym jest dla mnie bardzo wa¿ne, o czym wie ka¿dy, kto 
mnie zna i w zwi¹zku z tym dostajê czasem zg³oszenia zarówno od osób 
potrzebuj¹cych pomocy, jak i tych, którzy chc¹ komuœ pomóc. We 
wrzeœniu zwróci³a siê do mnie trenerka, mistrzyni olimpijska i twórczyni 
programu „Selekcja” Natalia Rybarczyk. Planowa³a zorganizowaæ 
trening charytatywny i zebraæ materia³y szkolne dla jakiejœ grupy dzieci. 
Od razu pomyœla³am o œwietlicy w Wierzonce i skontaktowa³am siê 
z pani¹ Iren¹ Prokop, która bardzo siê ucieszy³a i poda³a mi listê rzeczy, 
które by siê przyda³y. Trening zakoñczy³ siê sukcesem – uczestnicy 
zakupili pi³ki, gry, przybory szkolne i zebrali kilkaset z³otych. Wszystko 
zosta³o przekazane do œwietlicy. Za œrodki pieniê¿ne pani Irena z pani¹ 
Patrycj¹ zakupi³y ca³kiem sporo zabawek do przedszkola. Bardzo 
dziêkujê Natalii i wszystkim uczestnikom tego treningu za wyposa¿enie 
naszej œwietlicy, a jednoczeœnie zachêcam Czytelników do spróbowania 
swoich si³ podczas kolejnego charytatywnego treningu (jest taka szansa 
co dwa miesi¹ce).
Gdy by³am zawieŸæ zebrane rzeczy, zobaczy³am, ¿e jeszcze sporo by siê 
przyda³o i pomyœla³am o zaanga¿owaniu uczniów z klasy mojego synka 
– na pewno wyroœli ju¿ z zabawek przedszkolnych. Gdy 
zaproponowa³am zbiórkê, nie s¹dzi³am, ¿e ten pomys³ spotka siê z tak 
du¿ym entuzjazmem. Uczniowie klasy 3b z Dwujêzycznej Polsko-
Angielskiej Prywatnej Szko³y Podstawowej w Poznaniu zebrali znaczn¹ 

Wsparcie dla œwietlicy i oddzia³u przedszkolnego w Wierzonce

iloœæ zabawek, artyku³ów plastycznych, gier planszowych, puzzli 
i przekazali Œwietlicy w Wierzonce. By³y tam nie tylko u¿ywane 
przedmioty, ale równie¿ nowe materia³y szkolne oraz kubki. Dodatkowo 
jeden z rodziców zasili³ œwietlicê darowizn¹ 1.000 z³ na wyposa¿enie.
W tym miejscu bardzo chcia³am podziêkowaæ dzieciom za dobre serca, 
a ich rodzicom za zaanga¿owanie oraz rozwijanie empatii u swoich 
pociech. 

Maria Szlachciak

Dzia³a przy Szkole 
Podstawowej w 
Wierzonce od XII 2014 r. 
 W tym roku obchodzi 
5 rocznicê swego 
istnienia. Ko³o zrzesza 
dzieci i m³odzie¿ naszej 
szko³y. G³ównym obszarem dzia³ania SKC s¹ akcje charytatywne, 
podejmowane we wspó³pracy z Caritas i innymi organizacjami, oraz 
w³asne projekty. Adresaci to cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej, lokalnej, 
diecezjalnej, ale te¿ dzieci z terenów misyjnych.
 ,,Swoj¹ pracê rozpoczêliœmy od zbiórki gier, zabawek, materia³ów 
plastycznych i papierniczych dla przedszkola w Wierzonce i œwietlicy
 w Kar³owicach” – mówi za³o¿ycielka i opiekunka Ko³a, Maria 
Macio³ek. I kontynuuje:
 - Kalendarz z projektami, w jakich chcieliœmy i postanawialiœmy braæ 
udzia³, zape³nia³ siê i poszerza³. Rokrocznie w okolicach Dnia 
Papieskiego, czyli w paŸdzierniku cz³onkowie naszego SKC 
rozprowadzali i rozprowadzaj¹ wœród szkolnej spo³ecznoœci tzw. 
papieskie kremówki, np. w tym roku by³o ich 320, to du¿o - jak na 
nasz¹, licz¹c¹ niewielu ponad 100 uczniów, spo³ecznoœæ. 
Listopad to zawsze trzy akcje: po pierwsze rogale œwiêtomarciñskie, po 
drugie zbiórka koców, œpiworów, plecaków i termosów, które zawozimy 
do organizatorów Tygodnia Ubogich, a po trzecie zbiórka myd³a dla 
bezdomnych, które jest im przekazywane w œwi¹tecznych paczkach. Na 
pocz¹tku grudnia, w³¹czaj¹c siê w kolejn¹ akcjê, proponujemy 
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czekoladowe miko³aje, dochód z ich sprzeda¿y s³u¿y organizacji Wigilii 
dla ubogich. Na œwi¹tecznych szkolnych kiermaszach wystawiamy swój, 
tzn. SKC stolik z przygotowanymi wczeœniej pachn¹cymi gwiazdkami 
i foremkami do ciasteczek. W Wielkim Poœcie natomiast nape³niamy 

skarbonki wielkopostne 
i sprzedajemy baranki 
wielkanocne.
 Fundusze pozyskane 
z udzia³u w powy¿szych 
caritasowych akcjach s¹ 
przesy³ane na konto 
Caritas Poznañ 
z przeznaczeniem na 
pomoc chorym i ubogim, 
przede wszystkim 
dzieciom oraz na inne 
dzie³a mi³osierdzia. 
Niewielk¹ ich czêœæ 
zostawiamy na wsparcie 
statutowej dzia³alnoœci 
SKC, m. in. pomoc na 
miejscu czy misyjne 
dzie³a pomocowe. 
Przyk³ady? Luty 2016 r., 
kiedy wziêliœmy udzia³ 
w akcji Fundacji Pomocy 
Humanitarnej 
,,Redemptoris Missio” 
zatytu³owanej 
,,Zaczarowany o³ówek” 
– zbieraliœmy artyku³y 

szkolne dla dzieci z Afganistanu i Papui – Nowej Gwinei. ZawieŸliœmy 
do poznañskiej siedziby fundacji dwa pokaŸne kartony. Wsparliœmy 
budowê studni na Madagaskarze ( Polska Fundacja Afryce). 
Odpowiadaj¹c na proœbê Pallotyñskiej Fundacji Misyjnej Salvatti 
,,Alice”, symbolicznie zakupiliœmy cement na budowê przedszkola na 
Wybrze¿u Koœci S³oniowej. W lutym 2017 r. uczestniczyliœmy w 
projekcie e-p¹czek. W jego ramach zaprosiliœmy wszystkich do udzia³u 
w akcji ,,Wyœlij p¹czka do Afryki”, przygotowaliœmy plakietki e-p¹czek, 
które rozdawaliœmy darczyñcom, a nastêpnie przeprowadziliœmy zbiórkê 

pieniêdzy, które przes³aliœmy na konto organizatora, tzn. Fundacji 
Kapucyni i Misje (wsparcie budowy szkó³ w Afryce). 
 Nape³niamy te¿ Tytki Mi³osierdzia, co roku jest to kilkanaœcie du¿ych 
toreb. Od pocz¹tku przeznaczamy je na pomoc dla Oœrodka Terapii 
Uzale¿nieñ we Wierzenicy. 
 W maju 2017 r. 
wziêliœmy udzia³ 
w akcji ,,Kilometry 
Caritas”. Uda³o nam 
siê ze 
zgromadzonych 
i zebranych z³otówek 
u³o¿yæ 5 metrów 
(44 z³otówki na 
metr), a nastêpnie 
odpowiadaj¹ce im 
220 z³ wp³aciliœmy 
na Caritas 
z przeznaczeniem na 
wsparcie rodzin 
zastêpczych 
i rodzinnych domów 
dziecka.
 Cz³onkowie SKC 
jako wolontariusze uczestnicz¹ te¿ w ró¿nych szkolnych 
przedsiêwziêciach, np. obs³udze kiermaszu œwi¹tecznego czy 
charytatywnego biegu. 
 Inn¹ form¹ naszej bezinteresownej aktywnoœci jest pomoc kole¿eñska 
w nauce, choæ na razie wiêcej jest chc¹cych pomagaæ ni¿ tych, którzy 
by z tej formy pomocy chcieli skorzystaæ. 
 Na drugim planie, niejako przy okazji, odbywa siê formacja uczniów. 
Ma ona miejsce w trakcie przygotowywania kolejnych zadañ czy 
wyboru miejsc pomocy. Wolontariusze, pomagaj¹c innym, pomagaj¹ 
sobie, rozwijaj¹c wra¿liwoœæ i empatiê.
 Wspó³praca SKC z cz³onkami szkolnej spo³ecznoœci uk³ada siê 
wzorowo. Cieszy, ¿e wspólnymi si³ami uda³o siê zrobiæ wiele dobrego. 
Po raz kolejny mo¿emy podziêkowaæ za zaanga¿owanie, 
za pozytywny odzew na nasze propozycje. Niechaj dobro, które 
œwiadczycie, powraca ze zdwojon¹ si³¹ – koñczy swoj¹ wypowiedŸ 
pani Maria.
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26 sierpnia minê³o 20 lat od objêcia wierzenickiej parafii przez 
ks. Przemys³awa Kompfa. W paŸdzierniku 1999 roku powsta³ Parafialny 
Zespó³ Caritas, a od grudnia zaczê³y ukazywaæ siê „Wierzeniczenia”. 
Wymyœlony przez Zygmunta Krasiñskiego, dla Augusta Cieszkowskiego 
najwiêkszego przyjaciela, neologizm wierzeniczenia to pok³osie jego 
pobytów w Wierzenicy. W latach 1843-1846 by³ tutaj szeœciokrotnie, 
urzek³a go od pocz¹tku, przecie¿ s³owa Œni mi siê Wierzenica i dalsze 
napisa³ po pobycie, podczas którego nie zasta³ przyjaciela w jego 
Tusculum, czyli wiejskim schronieniu nadaj¹cym siê do spokojnej pracy. 
S³owa siê wierzeniczyæ, wierzeniczy³y pojawiaj¹ siê w listach z 28 III 
1845 r. i 23 V 1847 r. Wierzeniczenie sta³o siê wyrazem duchowej 
potrzeby Zygmunta do spotkañ w wielkopolskim domu przyjaciela, 
w atmosferze œwiadomego odizolowania siê, spokojnej, a zarazem 
rzeczowej, czêsto filozoficznej dyskusji. Po ponad pó³tora wieku s³owo 
to powróci³o na Ziemiê Wierzenick¹, jako tytu³ pisma ukazuj¹cego siê 
przy parafii œw. Miko³aja. Pocz¹tkowy sk³ad zespo³u redakcyjnego 
stanowili: ks. Przemys³aw Kompf, Gra¿yna i Maciej Dominikowscy 
(Maciej by³ pomys³odawc¹ pisma, jest redaktorem odpowiedzialnym), 
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy, Iwona Walent. Te jubileusze 1 wrzeœ-
nia 2019 r. zosta³y uczczone koncertem Antoniny Krzysztoñ na Placu 

Augusta Cieszkowskiego. Po niedzielnej mszy zaœpiewa³a dla licznie 
zgromadzonej publicznoœci. Artystka jest autork¹ tekstów, 
kompozytork¹, wokalistk¹ i gitarzystk¹, któr¹ mo¿na us³yszeæ na 
wiêkszoœci wa¿nych festiwali zwi¹zanych z poezj¹ œpiewan¹. Jej koncert 
dedykowany by³ równie¿ PRZYJACIO£OM WIERZENICY. W ci¹gu 
tych 20 lat w samej Wierzenicy i na Ziemi Wierzenickiej wiele zmieni³o 

siê na lepsze. Nie by³oby to mo¿liwe bez ¿yczliwego wsparcia wielu 
osób i instytucji niezwi¹zanych z tymi miejscami. Wœród s³uchaczy 
znalaz³y siê osoby szczególnie zas³u¿one i uhonorowane tytu³em 
Przyjaciel Wierzenicy: Stanis³aw Witecki, Jacek Wojciechowski, Marek 
Krygier, ¿ona i córka œp. Kazimierza Okupnika, Mieczys³aw Kasprzyk, 
Marian Szkudlarek. Przyby³a równie¿ Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura, Sekretarz Gminy Agata Kubacka, Dyrektor Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej Anna Renda. Zauwa¿yliœmy te¿ prof. Antoniego 
Szczuciñskiego kieruj¹cego 
poznañsk¹ Miejsk¹ Rad¹ 
Seniorów, a zarazem Prezesa 
Towarzystwa Mi³oœników 
Miasta Poznania i radn¹ RM 
Barbarê Kucharsk¹. Skoro by³y 
jubileusze, to musia³y byæ 
¿yczenia: od parafian dla ks. 
Przemys³awa Kompfa oraz dla 
Caritasu i „Wierzeniczeñ” od 
Burmistrza Mariana 
Szkudlarka i Przewodnicz¹cej 
RM Barbary Czachury. 
Po koncercie dziêkowano 
artystce, a niema³a grupa 
s³uchaczy skorzysta³a 
z okazji osobistego spotkania.

Ewa J. i W³odzimierz 
Buczyñscy

Muszê przyznaæ, ¿e na koncert Antoniny Krzysztoñ wybiera³em siê
 z pewn¹ obaw¹. Wydawa³o mi siê, ¿e ten rodzaj muzyki, czy mo¿e 
lepiej napisaæ poezji œpiewanej, sprawdzi³by siê lepiej w kameralnym 
wnêtrzu œwi¹tyni ni¿ na scenie w plenerze, no i lat trochê minê³o. 
Jednak Wierzenica jest miejscem niezwyk³ym, gdzie wiatr wieje kêdy 
chce. I potarga³ w³osy pieœniarce i poprosi³a o u¿yczenie chustki, któr¹ 
za³o¿y³a na g³owê. I przyzna³a, ¿e robi to po raz pierwszy od kilku-
dziesiêciu lat. I zobaczy³em znów bosonog¹ Antoninê w chustce 
i us³ysza³em piêkne pieœni zaœpiewane z m³odoœci¹ w g³osie i sercu. 
M¹dre s³owa pe³ne wiary i m¹droœci przy dŸwiêku strun gitarowych 
i w szumie drzew. Piêkny koncert, dobry czas. md

3 razy 20 czyli koncert Antoniny w Wierzenicy
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Ka¿dego roku podsumowujê wydatki inwestycyjne parafii. Kiedy piszê 
te s³owa jest koñcówka  listopada, jeszcze trochê brakuje czasu do koñca 
roku. Tym niemniej podsumowaæ nasze dzia³ania mo¿emy, bo wielkich 
zmian w koñcówce roku ju¿ raczej nie bêdzie. Zaplanowane s¹, je¿eli 
pogoda pozwoli, prace wko³o p³otu cmentarza. Krzewy dziko rosn¹ce 
wzd³u¿ p³otu zosta³y wyciête, trzeba jeszcze to wszystko posprz¹taæ. 
Do tego bêd¹ wykorzystane maszyny. Mam nadziejê, ¿e uda siê to teraz 
zrobiæ. Jak nie teraz to na pewno na pocz¹tek wiosny przysz³ego roku. 
Ca³oroczne prace porz¹dkowe  na cmentarzu obejmuj¹ce nie tylko 
wspomniane krzewy, ale te¿ przycinanie ga³êzi z udzia³em podnoœnika, 
likwidacjê starych i zniszczonych pomników wraz z wywozem 
kosztowa³y parafiê razem 8.100 z³. 
Prowadzone by³y te¿ prace geodezyjne zwi¹zane przygotowywanym 
poszerzeniem cmentarza. Kosztowa³y one 3.700 z³. Trudno mi dzisiaj 
podaæ, czy wreszcie zabiegi nasze w tym temacie dobiegaj¹ koñca. 
Wydaje siê, ¿e tak powinno byæ. Na pewno w bie¿¹cym roku zrobiony 
zosta³ istotny krok naprzód. Uzyskaliœmy zgodê agencji rolnej na 
przekazanie ziemi. Stosowne pomiary geodezyjne wytyczy³y nowe 
granice dzia³ek. Zrobione zosta³y nowe mapy. Wszystko wêdrowa³o 
2 lub 3 razy miêdzy gmin¹ Swarzêdz  a Starostwem Powiatowym w 
Poznaniu. Kiedy ca³a procedura wreszcie siê zakoñczy bêdziemy mogli 
wejœæ w dyskusjê z agencj¹ na jakich warunkach albo, mówi¹c inaczej, 
za ile przeka¿e nam ten teren. Dot¹d tego tematu nie ruszaliœmy, by nie 
anga¿owaæ w niego podmiotów trzecich. Sprawa zwi¹zana 
z poszerzeniem cmentarza bêdzie priorytetem inwestycyjnym 
w dzia³aniach na rok 2020. Planowane wydatki mog¹ obejmowaæ wykup 
ziemi i ogrodzenie p³otem nowego terenu, a tak¿e za³o¿enie skrzynki 
pr¹du.
Wiosn¹ zamkniêty zosta³ temat przygotowania projektu 
architektonicznego i budowlanego renowacji zewnêtrznej koœcio³a. 
Prace nad nim trwa³y dwa lata. Ca³oœæ przygotowania dokumentacji 
kosztowa³a prawie 50 tysiêcy z³. Z tej kwoty w bie¿¹cym roku 
zap³aciliœmy 27.500 z³. Przy tym, muszê to koniecznie wspomnieæ, 

Zebraliœmy i wydaliœmy w roku 2019
czyli trochê o wydatkach inwestycyjnych w parafii

Przyjaciele Wierzenicy Magdalena i Jacek Gorczycowie, którzy ca³oœæ 
tego ogromu wysi³ku pilotowali, swoj¹ pracê wykonali nieodp³atnie. 
W chwili obecnej dokumentacja z³o¿ona jest Biurze Powiatowego 
Konserwatora Zabytków. Czekamy wiêc na jego aprobatê.  W chwili 
kiedy „Wierzeniczenia” dotr¹ do czytelników stosowne dokumenty 
bêdziemy mieli w rêku. Potem bêdzie jeszcze potrzebna zgoda 
budowlana i … mo¿na zaczynaæ prace. Potrwaj¹ one oko³o 3- 4  lat. 
Realizacjê zadania rozpoczniemy w przysz³ym roku od koñca, czyli od 
poszerzenia dojazdu do koœcio³a tak, by pojazd stra¿y po¿arnej móg³ 
swobodnie wykonaæ manewr zawracania. Myœlê, ¿e damy radê zrobiæ to 
sami we w³asnym zakresie. Innych prac, ze wzglêdu na temat 
poszerzenia cmentarza nie chcê ruszaæ równoczeœnie. Do tego nie 
mo¿na o tym zapomnieæ, w przysz³ym roku prze¿ywaæ mamy 
nawiedzenie Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Nie chcia³bym, aby 
ono siê odbywa³o w scenerii rozstawionych rusztowañ.
W bie¿¹cym roku tak¿e prowadziliœmy prace remontowe na probostwie. 
Uruchomiona zosta³a ponownie jadalnia. Przez kilka lat jej 
pomieszczenie by³o praktycznie nieczynne. Po odnowieniu œcian 
i pod³ogi, zawiesiæ mo¿na by³o nowe zas³ony i wstawiæ nowy kredens. 
Zmieni³o siê tak¿e oœwietlenie. Za jadalni¹ w nastêpnym pomieszczeniu 
stolarz wykona³ meble s³u¿¹ce jako wyposa¿enie salki redakcyjnej 
„Wierzeniczeñ”. Tak¿e tutaj by³o trzeba odnowiæ œciany i pod³ogê. 
Odmalowane zosta³y œciany korytarza. Ca³oœæ prac malarskich i 
stolarskich wynios³a razem 16.700 z³.  W przysz³ym roku malowaæ bêdê 
kuchniê i pokój za kuchni¹. Tam jest w chwili obecnej pomieszczenie, 
do którego upycham to, co nie wiem gdzie po³o¿yæ. Ju¿ kiedyœ 
planowa³em i jakoœ do tego nie dosz³o, aby tam by³a ma³a jadalnia, 
w której mo¿na by jeœæ codzienne posi³ki. Nie jest to mo¿liwe w ma³ym 
pomieszczeniu kuchennym. (Dot¹d mam ca³y czas g³upi nawyk 
noszenia wszystkiego do mojego pokoju albo jeszcze lepiej, do biura. 
Nieraz musia³em chowaæ jedzenie gdy ktoœ akurat przyszed³ za³atwiaæ 
jakieœ sprawy.) Nie bêd¹ to jakieœ kosztowne inwestycje. Poza sto³em 
i krzes³ami niczego nie trzeba bêdzie kupowaæ. Reszta prac to 
odœwie¿enie œcian i zalanego wod¹ sufitu.  
W Kar³owicach prowadzone by³y remontowe prace w salce pod kaplic¹ 
i w ³azience. Kosztowa³y one razem licz¹c materia³y i robociznê 
7.200 z³.
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Uzupe³nieniem wydatków inwestycyjnych by³ zakup nowych ksi¹g 
liturgicznych do Wierzenicy i Kar³owic. By³ to dar mieszkañców  
z okazji mojego 20-letniego pobytu w parafii.  Ca³oœæ tego zakupu 
wynios³a 1.900 z³. Pierwszym tegorocznym wydatkiem by³ zakup 
przenoœnych organów elektronicznych do koœcio³a, które kosztowa³y 
11.600 z³. S¹ to dobrej jakoœci posiadaj¹ce dwie klawiatury organy 
Hammonda. 
Duchow¹ inwestycj¹ parafii by³ koncert pani Antoniny Krzysztoñ, który 
mia³ miejsce w dniu 1 wrzeœnia br. Ca³oœæ wydatków  z tym zwi¹zanych 
wynios³a 15.700 z³, z czego 10 tysiêcy z³ pochodzi³o  z  dotacji Urzêdu 
Miasta i Gminy. Doœæ ³atwo mo¿na policzyæ ile parafia wy³o¿y³a ze 
swojej kasy. Myœlê, ¿e to co prze¿yliœmy warte by³o tego naszego 
materialnego wk³adu. Dop³aciliœmy do sceny i nag³oœnienia, 
zap³aciliœmy za baner, plakaty i zaproszenia, tak¿e za koñcowy 
poczêstunek goœci.
Z kasy inwestycyjnej dop³aciliœmy do tegorocznego ubezpieczenia 
obiektów koœcielnych 500 z³.  Kwot¹ 1.300 z³ parafia zaznaczy³a te¿ 
swój udzia³ w obchodach 20-lecia Zespo³u Caritas. Razem da³o to sumê 
wydatków  94.200 z³. Na cele inwestycyjne parafia od³o¿y³a 106.200 z³ 
(stan na 24 XI). £atwo zauwa¿yæ, ¿e dysponujemy w chwili obecnej  
jak¹œ nadwy¿k¹ inwestycyjn¹. W ubieg³ym roku by³o podobnie. Na rok 
bie¿¹cy przenios³em z 2018 roku kwotê 20.900 z³.    W tym roku na 
koniec grudnia powinna siê uzbieraæ zbli¿ona kwota. 
Na dochody parafii sk³adaj¹ siê ofiary z tacy niedzielnej (ok. 1.000 z³ 
cotygodniowo, dobrowolne ofiary z pos³ugi sakramentalnej (chrzty, 
œluby – tych w tym roku znowu rekordowo du¿o a¿ 54). Tak¿e  
z pogrzebów, tych w tym roku w parafii by³o mniej ni¿ w ostatnich 
latach.  Z tego pieni¹dze odk³adam na utrzymanie cmentarza: wywóz 
œmieci i prace porz¹dkowe.
W pierwszym numerze przysz³ego roku przedstawiê inne wydatki 
zwi¹zane z kosztami pr¹du, œmieci, wody, szamba, ogrzewania  itp. 
Œrodków na te cele nie wlicza³em po stronie wp³ywów i wydatków do 
puli inwestycyjnej. To mam jako osobny segment rozliczeñ. Tu bêdê 
mia³ ca³oœæ danych dopiero po zap³aceniu ostatnich rachunków. Te zaœ 
w listopadzie i grudniu s¹ wy¿sze i ni¿ latem.
Bardzo dziêkujê za wszelkie wsparcie materialne dla parafii. Bez 
ofiarnoœci ludzi, wielu rzeczy nie mo¿na by³oby zrobiæ. Tak zaœ ma³ymi 

krokami posuwamy wszystko do przodu. Wierzenicka parafia nie jest 
nigdzie zad³u¿ona i powiem skromnie dla niejednego miejsca mog³aby 
byæ wzorem gospodarowania.
                                                x Przemys³aw Kompf

„Jest coœ co mrokom siê opiera . 
Jest pamiêæ, a ona nie umiera ...”

 Listopad jest miesi¹cem wspomnieñ i gestów pamiêci. Wracamy 
myœlami do zmar³ych bliskich, przyjació³ i krewnych. Odwiedzamy te¿ 
miejsca szczególne – dla naszej lokalnej spo³ecznoœci jest to cmentarz 
ewangelicki w Wierzonce z grobami rodziny von Treskow.
 Piêkn¹ tradycj¹ wœród czwartoklasistów Szko³y Podstawowej 
w Wierzonce jest coroczna wizyta na owym cmentarzu. M³odzi szykuj¹ 
znicze opatrzone herbem szko³y i bia³o-czerwon¹ wst¹¿k¹, by póŸniej 
w uroczystej zadumie z³o¿yæ je na grobach dawnych w³aœcicieli wsi 
Wierzonka. Jest to dla nich nie tylko lekcja patriotyzmu, ale te¿ 
wartoœciowa lekcja historii. Towarzysz¹ nam bowiem znani regionaliœci 
– pañstwo Ewa i W³odzimierz Buczyñscy, którzy wiedz¹ o tym miejscu 
chyba wszystko. W tym roku do³¹czy³ do nas równie¿ pan Cezary 
Cieœlak, nauczyciel historii i prawdziwy pasjonat.
 Dzieci z du¿ym zainteresowaniem s³ucha³y opowieœci, szczególnie tych 
nawi¹zuj¹cych do czasów drugiej wojny œwiatowej. Niektórzy 
uczniowie podzielili siê swoimi rodzinnymi historiami, gdy¿ ich 
dziadkowie czy pradziadkowie nadal z du¿ym szacunkiem wspominaj¹ 
dawnych gospodarzy. Dope³nieniem tych rozmów by³a jesienna 
sceneria, tak nietypowa przy znanych dzieciom tradycyjnych 
cmentarzach. Oto bowiem przejœæ musieli przez zaroœniête krzewami 
³¹ki, a nastêpnie – mijaj¹c po³o¿ony tu¿ przy œcie¿ce grób tragicznie 
zmar³ego w czasie wojny mieszkañca Bednar – przemierzyæ kawa³ek 
starego lasu. Tu nie znaleŸli tradycyjnych nagrobków ogrodzonych 
p³otem, kaplicy czy tablic informacyjnych. Jedynie omsza³e i prawie ju¿ 
nieczytelne kamienne nagrobki, tak skromne mimo statusu spo³ecznego 
spoczywaj¹cych tu ludzi. Na tym tle odznacza³a siê jedynie granitowa 
tablica, ustawiona w 2006 roku przez potomków von Treskow, rodzinê 
von Götz. Tu te¿ uczniowie, jak co roku, zapalili znicz w imieniu 
szkolnej spo³ecznoœci. 

Uczniowie pamiêtali…
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 Miejsce jest ciche, nostalgiczne, wrêcz ukryte poœród majestatycznych 
drzew. Robi te¿ wra¿enie na odwiedzaj¹cych je dzieciach. Mamy 
nadziejê, ¿e takie wydarzenia pozostan¹ w ich pamiêci, a stary cmentarz, 
dziêki staraniom miejscowej spo³ecznoœci pozostanie zadbany 
i niezapomniany.
Na cmentarzu w Wierzonce byliœmy 30 paŸdziernika, a nastêpnego dnia 
uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddzia³u przedszkolnego odwiedzi³y 
cmentarz wierzenicki i zapali³y znicze, znak naszej pamiêci na grobach 
zmar³ych kierowników i dyrektorów naszej szko³y, mogi³ach 
Powstañców Wielkopolskich oraz grobie Nieznanego ¯o³nierza 
Polskiego. W ten sposób mia³y ¿yw¹ lekcjê tradycji odwiedzania grobów 
i wspominania zmar³ych oraz patriotyzmu.

Anna Ga³¹zka

W numerze 154 „Wierzeniczeñ” B³a¿ej Sienkowski zaprasza³ na 
wêdrówkê po cmentarzach ewangelickich w Puszczy Zielonce. Ze 
smutkiem stwierdza³, ¿e te cmentarze gin¹. Na szczêœcie nie zawsze. 
Na terenie gminy Swarzêdz do II wojny œwiatowej funkcjonowa³o kilka 
cmentarzy ewangelickich. Jeden z nich znajduje siê w Rabowicach – 

przez dziesiêciolecia niszcza³ za spraw¹ ludzi i przyrody. Od kilku lat 
rozpocz¹³ siê proces zmian, które doprowadzi³y do tego, ¿e 31sierpnia 
2019 r. zosta³a w tym – uporz¹dkowanym ju¿ miejscu – ods³oniêta 
tablica pami¹tkowa, przedstawiaj¹ca w jêzyku polskim i niemieckim, 
najwa¿niejsze informacje o dziejach wsi i tego miejsca pochówku. 
Upamiêtnienie kolejnego, po Swarzêdzu i dwóch w Wierzonce, to 
zas³uga Katarzyny Szaferskiej so³tysa Rabowic i Rady So³eckiej. 
Z kolei w Gorzkim Polu (so³ectwo Borowo-M³yn) cmentarz 

ewangelicki zosta³ odkopany dos³ownie  z niepamiêci. Ten 
funkcjonuj¹cy w XIX i czêœci XX wieku cmentarz zyska³ nowe ¿ycie, 
jako drugi na terenie gminy Pobiedziska,  dziêki zapaleñcom ze 
Stowarzyszenie Twoja Ziemia Pobiedziska. Oficjalna uroczystoœæ mia³a 
miejsce 12 paŸdziernika. Wczeœniej obok prac terenowych 
Stowarzyszenie zapoznawa³o mieszkañców gminy z dziejami wspólnoty 
ewangelickiej. Odbywa³o siê to w ramach projektu „U nas dawno 
temu”, który integrowa³ mieszkañców wokó³ tego zadania. Wraz
 z B³a¿ejem Sienkowskim wnieœliœmy w to dzie³o swój wk³ad, 
3 wrzeœnia w œwietlicy w Ko³acie przybli¿aliœmy licznie przyby³ym 
mieszkañcom zwi¹zan¹ z ewangelikami historiê okolic.

          Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Upamiêtnione cmentarze ewangelickie
W szary poranek 8 wrzeœnia 2019 r. ko³o kapliczki przy zbiegu ulic 
Dêbowej i D¹brówki w Dêbogórze ks. Przemek pob³ogos³awi³ 
wyruszaj¹c¹ do D¹brówki Koœcielnej licz¹c¹ 11 osób grupê 
pielgrzymów. Po po³udniu, ju¿ przy znacznie pogodniejszym niebie, od 
15.00 mieszkañcy Mielna i Klin tradycyjne oczekiwali pielgrzymów na 

Na Maruszce z pielgrzymami 
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Pi¹tek 27 grudnia:
od  09.00 Kar³owice u niepracuj¹cych i na zamówienie, 
od  17.00 Kar³owice, Kasztanowa 10, 8, 6 od ostatniego wejœcia.

sobota, 28 grudnia:
od 09.00 Kar³owice, Kasztanowa 1,3, Topolowa od koñca, do 
Kasztanowej 12. 
od 15.00 Dêbogóra, Kar³owicka przy szkole, Wierzonka obok szko³y.   

miejscu 
odpoczynku ko³o 
figury na Maruszce. 
Jak od lat 
dochodzi³y 
pielgrzymki
 z parafii na 
G³ównej 
w Poznaniu, 
Czerwonaka, 

Kicina prowadzona przez 
ks. Marina Sikorê i pielgrzymi 
z naszej parafii. Co mo¿na 
napisaæ o tym spotkaniu, 
praktycznie nic nowego, bo ze 
strony organizatorów wszystko 
dzia³a³o jak przys³owiowy 
szwajcarski zegarek. 
Dochodz¹ce grupy modli³y siê 
przy figurze MB D¹browieckiej, 
witane by³y przez ks. Kompfa, 
posila³y siê przed dalsz¹ drog¹. 
W miêdzyczasie mia³o miejsce 
wiele przyjacielskich spotkañ. Z kronikarskiego obowi¹zku 
odnotowujemy, ¿e Wies³awa Krugio³ka z Janikowa pielgrzymkowy 
szlak przemierzy³a 71 raz, a przez Dêbogórê i Wierzonkê szli pielgrzymi 
ze Swarzêdza.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Niedziela, 29 grudnia
od 13.00 Kar³owice, Kasztanowa 2 i 4 od ostatniego wejœcia.
od 18.00 Wierzenica przy stawie, leœniczówka i obok, 
Wierzenicka 23, 21 

Poniedzia³ek, 30 grudnia 
od 9.00  Wierzenica u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Wierzenicka 24, 22, 17, 19, Dêbowa, Podjazd, dworek i przy 
dworku.

Wtorek, 31 grudnia 
od 9.00 Wierzonka wszystkie bloki u niepracuj¹cych i na zamówienie,

Czwartek,  2 stycznia: 
od 9.00 Dêbogóra u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Wierzonka, Gminna 38 i od 18.00 Dêbogóra, Brzozowa.

Pi¹tek, 3 stycznia 
od 09.00  Mielno u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00  Mielno Poznañska, 12,14 i od 24 do koñca wraz z ul. Lisi¹

Sobota, 4 stycznia 
od 09.00 Mielno, £¹kowa od koñca, Poznañska 15, 13  Leœna od 
pocz¹tku, Ludwikowo

Niedziela, 5 stycznia
od 13.30 Wierzonka, Gajowa, Gminna 9,11,13,15,17,19.

Poniedzia³ek, 6 stycznia 
od 13.00  Wierzenica, Wierzenicka 20, 18,16,14, Œliwkowa.
od 18.00  Wierzenica, Lisia.

Wtorek, 7 stycznia
od 09.00 Wierzonka Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ u 
niepracuj¹cych, od 17.00 u pozosta³ych.

Œroda, 8 stycznia
od 09.00   Barcinek i Bugaj u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00   Barcinek i Wierzonka ul. Barciñska

Czwartek, 9 stycznia 
od 17.00 Mielno, Poznañska od pocz¹tku, Polna 

Pi¹tek, 10 stycznia  
od 17.00 Mielno Grzybowa, Akacjowa, Brzozowa

            Odwiedziny kolêdowe
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od 17.00 Wierzonka, Gminna 38 i od 18.00 Dêbogóra, Brzozowa.

Pi¹tek, 3 stycznia 
od 09.00  Mielno u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00  Mielno Poznañska, 12,14 i od 24 do koñca wraz z ul. Lisi¹

Sobota, 4 stycznia 
od 09.00 Mielno, £¹kowa od koñca, Poznañska 15, 13  Leœna od 
pocz¹tku, Ludwikowo

Niedziela, 5 stycznia
od 13.30 Wierzonka, Gajowa, Gminna 9,11,13,15,17,19.

Poniedzia³ek, 6 stycznia 
od 13.00  Wierzenica, Wierzenicka 20, 18,16,14, Œliwkowa.
od 18.00  Wierzenica, Lisia.

Wtorek, 7 stycznia
od 09.00 Wierzonka Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ u 
niepracuj¹cych, od 17.00 u pozosta³ych.

Œroda, 8 stycznia
od 09.00   Barcinek i Bugaj u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00   Barcinek i Wierzonka ul. Barciñska

Czwartek, 9 stycznia 
od 17.00 Mielno, Poznañska od pocz¹tku, Polna 

Pi¹tek, 10 stycznia  
od 17.00 Mielno Grzybowa, Akacjowa, Brzozowa

            Odwiedziny kolêdowe
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Sobota, 11 stycznia
od  09.00 Bugaj, Swarzêdzka,  Zachodnia i Wierzonka, Ostatnia 

Niedziela, 12 stycznia 
od  13.00 Dêbogóra Dêbowa, D¹brówki, Leœna, Kasztanowa, 
Wierzbowa przy Kasztanowej.

Sobota, 19 stycznia
od 9.00 odwiedziny przek³adane, mog¹ siê te¿ zg³aszaæ osoby spoza 
parafii, które chcia³yby, ¿ebym je odwiedzi³ na indywidualne 
zaproszenie. Trzeba siê umówiæ w zakrystii, telefonicznie 510 71 71 76 
albo xpk@vp.pl.
od 13.00 Wierzonka, Leœników i Dzia³kowa nowa czêœæ

Niedziela, 20 stycznia
od 13.00 Dêbogóra, Czeremchowa, Jaworowa, Klonowa, G³ogowa, 
Wi¹zowa, Kalinowa, 

SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu 
czerwonackiego, niedziela 22 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy
od 16.30 do 17.00 w Kar³owicach.

Pasterka wtorek  24 grudnia: 22.00 Kar³owice i  24.00 Wierzenica. 

W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia  Msze œw. w ci¹gu dnia jak 
w ka¿d¹ niedzielê: o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy i 9.15 w Kar³owicach.

W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 17.30.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i  w naszej diecezji Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.

W niedzielê 29 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na 
zakoñczenie ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny. 

W wtorek 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku 
o 17.30 w Wierzenicy i o 19.00 w Kar³owicach.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu.

Informacje œwi¹teczne i noworoczne

W Nowy Rok  w œrodê 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej 
Rodzicielki w Wierzenicy zostanie odprawiona o pó³nocy pasterka 
noworoczna. 
W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione 
o 12.30 i 17.30 w Wierzenicy i o 15.00 w Kar³owicach.
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