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 „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka
mojego Pana przychodzi

do mnie?”  (£ukasza 1,43)

Z Maryj¹ w nowe czasy

Obraz Jasnogórski 27 i 28 listopada
w Parafii w Wierzenicy

Na zadaszeniu wiaty pojawi³ siê baner zapowiadaj¹cy nawiedzenie kopii 
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w naszej parafii. Na wszelki 
wypadek prosi³em by zosta³ on wykonany w dwóch osobnych czêœciach. 
Na drugiej czêœci wypisana jest data uroczystoœci. Termin nawiedzenia 
w parafii Wierzenicy, tak jak w wielu innych miejscach, z powodu 
epidemii zosta³ przesuniêty ju¿ dwukrotnie. Nikt nie mo¿e byæ pewien, 
czy jest to ju¿ koniec epidemicznych zawirowañ, czy nagle nie oka¿e 
siê, ¿e i ta data jest nieaktualna. W razie czego tylko ta druga czêœæ 
by³aby zmieniona. 

27 i 28 listopad staj¹ siê dniami œwi¹tecznymi dla naszej parafii. 
Wierzê, ¿e wiele osób w duchu wiary i pobo¿noœci prze¿yje ten czas, ¿e 
dla wielu bêdzie to czas buduj¹cy. W weekend poprzedzaj¹cy, czyli 
20 i 21 listopada rozpoczn¹ siê w parafii rekolekcje przygotowuj¹ce. 
Potrwaj¹ one do œrody. Równolegle do rekolekcji parafialnych potrwaj¹ 
rekolekcje szkolne dla dzieci ze szko³y we Wierzonce. Wszystko 
prowadziæ bêdzie ks. Maksymilian Kamza, mój kolega kursowy, obecnie 
proboszcz w parafii w Œwierczynie. 

W dekanacie czerwonackim obraz pojawi siê w poniedzia³ek 
22 listopada. Pierwsz¹ parafi¹, która go przyjmie bêdzie Biedrusko.
Przed nami obraz bêdzie goœci³ w pi¹tek w parafii w Kicinie. Do nas 
obraz dotrze w sobotê po 17:30 akurat na nasz¹ cotygodniow¹ Mszê œw. 
wieczorn¹. Wierzenickim uroczystoœciom powitania przewodniczyæ 

bêdzie ks. biskup Grzegorz Balcerek. Obecni bêd¹ tak¿e ksiê¿a 
z naszego czerwonackiego dekanatu. (Oczywiœcie ja tak¿e bêdê obecny 
na uroczystoœciach w ich parafiach. Ju¿ teraz trochê siê obawiam jak 
wytrzymam to kondycyjnie). Przez ca³¹ noc œwi¹tynia bêdzie otwarta 
dla modlitwy. Msza œw. po³¹czona z po¿egnaniem obrazu bêdzie 
odprawiona u nas w niedziele o 16:30. Przedtem Msze œw. bêd¹ 
odprawiane jak w ka¿d¹ niedziele. Tyle tylko i to jest wa¿na zmiana, ani 
w sobotê, ani w niedziele nie bêdzie 
Mszy œw. w Kar³owicach. 
Sobotniej Mszy œw. o 19:00 
nie bêdzie wcale. 
„Kar³owicka” Msza œw. 
o 10:00 bêdzie odprawiona 
w Wierzenicy. Ju¿ dziœ 
proszê mieszkañców tej 
miejscowoœci o udzia³ 
w nawiedzeniu w 
Wierzenicy. 

Od nas obraz pojedzie do 
Kozieg³ów do parafii 
Œw. Brata Alberta. 
Zakoñczenie nawiedzenia 
bêdzie w poniedzia³ek 
29 listopada u dziekana w parafii 
MB Fatimskiej w Kozieg³owach. Obraz Maryi Czêstochowskiej opuœci 
nasz dekanat we wtorek 30 listopada i pojedzie w godzinach 
wieczornych do Poznania do parafii NP NMP na G³ównej. 

Diecezjalnym mottem ca³ego nawiedzenia obrazu we wszystkich 
parafiach naszej archidiecezji jest zawo³anie „Z Maryj¹ w nowe 
czasy”. Kiedy po raz pierwszy je us³ysza³em, pomyœla³em sobie: ma³o 
chwytaj¹ce za serce. Dzielê siê tutaj swoim odczuciem wyra¿aj¹c 
najdelikatniej jak umiem. Mo¿e inni bardziej to rozumiej¹. Z tym 
wezwaniem nawiedzenie rozpoczê³o siê w maju 2019 roku, bodaj¿e 
18-tego miesi¹ca. Do marca 2020 roku wszystko sz³o planowo, dzieñ po 
dniu Ikona Jasnogórska by³a w innej parafii. Wszêdzie gromadzili siê 
ludzie. Modlitwa, radoœæ spotkania, odœwiêtny nastrój. Nagle w po³owie 
marca z powodu zagro¿enia epidemicznego wszystko stanê³o. 
Nawiedzenie w parafiach zosta³o wstrzymane i nie by³o wiadomo na jak 
d³ugo. Dla nas sta³o siê oczywistym, ¿e nie bêdziemy goœciæ Obrazu 
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Jasnogórskiego, jak by³o w planie, w sam¹ uroczystoœæ 
MB Czêstochowskiej w dniu 25 i 26 sierpnia 2020 roku. To ¿e wobec 
wszystkich ograniczeñ osobowych zwi¹zanych z pandemi¹, nawiedzenie 
zosta³o zawieszone, jest czymœ zrozumia³ym. Wokó³ obrazu maj¹ 
zgromadziæ siê ludzie, a ci nie mogli wtedy wyjœæ z domu. 

Dziwi³em siê jednak, ¿e wizerunek Jasnogórskiej Madonny nie zosta³ 
umieszczony w jakimœ publicznym miejscu np. w katedrze, czy farze 
poznañskiej dla cichej indywidualnej adoracji i modlitwy, która przecie¿ 
nie by³a zabroniona, natomiast umieszczono go w zamkniêtym 
klasztorze najpierw Sióstr Klarysek w Pniewach, a za drugim razem 
Sióstr El¿bietanek w Poznaniu. Jedne i drugie siostry by³y 
niesamowitymi szczêœciarami, mia³y d³ugoterminowe nawiedzenie 
i zapewne gorliwie modli³y siê za wszystkich. Ale trochê mówi¹c 
humorystycznie, wygl¹da³o to tak jakby, izoluj¹c Maryjê od ludzi, 
chciano j¹ ochroniæ przed epidemi¹, by siê nie zarazi³a. 

Mia³em odczucie, i¿ szkoda, ¿e nie mog³a ona byæ wtedy widzialnym 
znakiem poœród swego ludu jako Wspomo¿ycielka Wiernych, 
Pocieszycielka Strapionych, Uzdrowienie Chorych, Ucieczka 
Grzeszników, Matka Ubogich, Królowa Ró¿añca Œwiêtego, Królowa 
Rodzin, Królowa Polski. Trochê daliœmy siê zaskoczyæ tym, ¿e ten 
„nowy czas” to bêdzie „taki czas”. 

Do naszych wierzenickich uroczystoœci doda³em jeszcze jedno: s³owo 
zachwytu El¿biety gdy odwiedzi³a j¹ w domu jej krewna Maryja. 
A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” 
(£ukasza 1,43). Ten fragment Ewangelii jest odczytywany na 
rozpoczêcie uroczystoœci nawiedzenia w ka¿dym miejscu i w³aœnie to 
zdanie wskoczy³o mi od razu do g³owy, kiedy grubo jeszcze przed 
rozpoczêciem nawiedzenia w Archidiecezji Poznañskiej og³oszony 
zosta³ plan peregrynacji obrazu w poszczególnych parafiach i okaza³o 
siê ¿e u nas ma on byæ 25 i 26 sierpnia, a wiêc w sam dzieñ Maryi 
Czêstochowskiej. 

Stale to zawo³anie mi wraca na myœl. El¿bieta wyrazi³a swoje 
osobiste zdumienie, ¿e spotka³o j¹ takie wyró¿nienie. Rzeczywiœcie, 
te¿ czujê t¹ sam¹ hojnoœæ Boga. Przez rêce Maryi przychodzi do 
mnie ³aska Jezusa. Trochê jestem tym zdumiony, bo w koñcu kim ja 
jestem? Dziêkujê za t¹ ³askê dziœ i wiem, ¿e ona bêdzie tak¿e w tym 
„nowym czasie”, który jest jeszcze przede mn¹.

 x Przemys³aw Kompf

„W tym czasie Maryja wybra³a 
siê i posz³a z poœpiechem w góry 
do pewnego miasta w 
[pokoleniu] Judy. Wesz³a 
do domu Zachariasza 
i pozdrowi³a El¿bietê. 
Gdy El¿bieta us³ysza³a 
pozdrowienie Maryi, poruszy³o 
siê dzieci¹tko w jej ³onie, 
a Duch Œwiêty nape³ni³ El¿bietê. 
Wyda³a ona okrzyk 
i powiedzia³a:
„B³ogos³awiona jesteœ miêdzy 
niewiastami i b³ogos³awiony jest 
owoc Twojego ³ona. 
A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka 
mojego Pana przychodzi 
do mnie? Oto, skoro g³os Twego 
pozdrowienia zabrzmia³ 
w moich uszach, poruszy³o siê 
z radoœci dzieci¹tko w moim 
³onie. B³ogos³awiona jesteœ, 
któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ 
siê s³owa powiedziane 
Ci od Pana”. 
Wtedy Maryja rzek³a:
„Wielbi dusza moja Pana 
i raduje siê duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy. Bo wejrza³ na 
uni¿enie S³u¿eby swojej.

Oto bowiem b³ogos³awiæ mnie bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia,
gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny.
Œwiête jest Jego imiê...”

Scena nawiedzenia w relacji Œw. £ukasza (1, 39 - 49)

Ziemia Œwiêta - En Karem
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Sobota, niedziela 20 i 21 listopada 

Rekolekcje parafialne przygotowuj¹ce do uroczystoœci nawiedzenia 
Obrazu Jasnogórskiego.

Msze œw. wed³ug tradycyjnego porz¹dku w Wierzenicy:
sobota 17:30, niedziela 8:30, 11:30 i dodatkowa o 15:00 dla rodziców 
i dzieci przygotowuj¹cych siê do uroczystoœci I Komunii œw.
w Kar³owicach w sobotê o 19:00 i w niedzielê o 10:00.

20:30 niedziela Apel Jasnogórski w koœciele w Wierzenicy.

Rekolekcje prowadzi ks. Maksymilian Kamza, 
proboszcz parafii Œw. £ukasza Ewangelisty w Œwierczynie.

Poniedzia³ek, wtorek, œroda 22, 23, 24 listopada 

Przed po³udniem rekolekcje szkolne dla dzieci ze Szko³y 
Podstawowej w Wierzonce.
Wieczorem spotkania rekolekcyjne dla wszystkich: 
18:00 Kar³owice i 19:30 Wierzenica.

Sobota 27 listopada 

10:00 – 11:00 okazja do spowiedzi œw.
17:00 – 18:00 przygotowanie wspólnoty wiernych do powitania 

 Obrazu Jasnogórskiego w Parafii.
18:00 – 19:30 przywitanie Obrazu i Msza œw. na rozpoczêcie 

nawiedzenia nawiedzenia.
19:30 – 21:00 modlitwa indywidualna przy obrazie.
21:00 – 21:30 Apel Jasnogórski. 
21:30 – 22:15 Czuwanie m³odych
22:15 – 23:00 Czuwanie wspólnot ró¿añcowych
23:00 – 23:45 Czuwanie rodzin

Niedziela 28 listopada

00:00 – 01:00 Msza œw. o powo³ania do S³u¿by Bo¿ej w Koœciele.
01:00 – 07:30 Indywidualna modlitwa ró¿añcowa wierzenickich 

 ko³odziejów.
07:30 – 08:00 Godzinki NMP
08:30 – 09:30 Msza œw.
10:00 – 11:00 Msza œw. z udzieleniem sakramentu chorych.
11:30 – 12:30 Msza œw. z b³ogos³awieñstwem dla rodzin z dzieæmi.
13:00 – 16:00 Czuwanie indywidualne w koœciele.
16:30 – 17:30 Msza œw. za Parafian na zakoñczenie nawiedzenia.
17:30 Obraz Jasnogórski opuszcza parafiê.

Program nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego
w Parafii w Wierzenicy

Dlaczego idziemy z Maryj¹ i jesteœmy przy Maryi 
Przeczytaj uwa¿nie: 

Prosta i osobista katecheza o Maryi Matce Jezusa 

Bogu dziêkujemy za ¿ycie wielu piêknych ludzi. O niejednym, których 
znaliœmy mówi³o siê: to by³ œwiêty cz³owiek. Dobrze, ¿e patrz¹c na 
rozmaite osoby mamy ludzkie dobre wzorce, tych którzy przed nami 
pielgrzymowali w swoim ¿yciu drog¹ pobo¿noœci. O niektórych Koœció³ 
odwa¿y³ siê powiedzieæ publicznie: ten cz³owiek jest œwiêty.
Œwiêtoœæ innych, zdecydowanej wiêkszoœci jest naszym 
przeœwiadczeniem. Koœció³ nigdy nie wypowiedzia³ siê na ich temat ale 
ogarnia ich wszystkich uroczystoœci¹ Wszystkich Œwiêtych.

Maryja jest postaci¹ wyj¹tkow¹. Jako m³oda osoba dosta³a Bo¿e 
zaproszenie do tego by mieæ swój udzia³ w historii zbawienia. 
W anielskim pozdrowieniu dowiaduje siê, ¿e ma byæ Matk¹ Zbawiciela. 
„Znalaz³aœ ³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i zostanie nazwany Synem 
Najwy¿szego” (£ukasza 1,30-32). „Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie, moc 
Najwy¿szego Ciê os³oni ”, i drugi raz: „Œwiête, które siê narodzi, bêdzie 
nazwane Synem Bo¿ym” (tam¿e 1,35,36).
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Ewangelista £ukasz pisze, ¿e Maryja zmiesza³a siê na te s³owa i nie 
rozumia³a co one oznaczaj¹. Ale wiedziona Bo¿¹ ³ask¹ albo odruchem 
naturalnej pobo¿noœci powiedzia³a „Niech mi siê stanie wed³ug Twego 
s³owa” (tam¿e 1,38). 

Czeœæ dla Maryi bierze siê 
w³aœnie ze znaczenia tych 
prostych s³ów. Jako m³oda 
osoba Maryja mia³a prawo nie 
wiedzieæ, nie rozumieæ, nie 
ogarniaæ wszystkiego, nie 
wg³êbiaæ siê we wszystko. 
Coœ jednak chwyta³a: kiedy 
Bóg mówi cz³owiek s³ucha 
i nie dyskutuje, nie wyg³asza 
w³asnych m¹droœci. 

Przewa¿nie tak jest, ¿e 
cz³owiek wypowiada jakieœ 
s³owa i one jeszcze w tej 
samej chwili nie wiele znacz¹. 
S¹ jednak wyj¹tki i odwrotne 
przyk³ady. Wypowiedziane 
s³owa nios¹ siê przez historiê, 
s¹ wyznacznikiem jakiegoœ 
myœlenia. S³owa Maryi maj¹ 
charakter sztandarowy. 
Powiewaj¹ nad ca³¹ histori¹ 
ludzkoœci, nad histori¹ 

ludzkiej duchowoœci i schodz¹c na grunt bardziej osobisty, nios¹ siê te¿ 
nad dziejami mojego ¿ycia. Czy w moim ¿yciu mam odwagê 
powiedzieæ: Panie Bo¿e, niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa”.
Ci¹gle ³apiê siê na tym, ¿e moje myœlenie jest inne: Panie Bo¿e, je¿eli Ty 
w ogóle jesteœ, to niech mi siê stanie tak ja chcê. Przecie¿ chyba 
najlepiej wiem, co jest dla mnie dobre. 

Œwiadoma wielkich i dobrych rzeczy, które Pan Bóg uczyni³ w jej ¿yciu, 
Maryja uwielbia³a Boga: Mamy zapisany wspania³y hymn uwielbienia 
Boga przez Maryjê: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój 
w Bogu moim zbawcy” i za chwilê „ gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi 
Wszechmocny, a Jego Imiê jest œwiête” (tam¿e 1,46-47 i 49).

Uwielbienie Boga jest droga uœwiêcenia cz³owieka. Pytam znowu 
samego siebie: czy moja droga pobo¿noœci, jeœli w ogóle mo¿na okreœliæ 
tak moje ¿ycie, jest drog¹ uwielbienia Boga za ³aski, którymi mnie 
obdarzy³, za wielkie rzeczy, które uczyni³ w moim ¿yciu? Prosiæ 
potrafiê, dziêkowaæ nie ma za co, przepraszaæ tak samo nie ma za co bo 
nic takiego z³ego nie zrobi³em, staram siê byæ dobrym cz³owiekiem. 
Uwielbiaæ? Zupe³nie tego nie rozumie, co to takiego jest.

Tymczasem, mam Bogu oddaæ chwa³ê i wyznaæ Œwiêtoœæ Jego Imienia 
w moim ¿yciu. W³aœnie taka modlitwa ma wymiar najbardziej 
oczyszczaj¹cy i odradzaj¹cy mnie. Na pamiêæ przychodz¹ mi s³owa 
pieœni: „Chwalê Ciebie Panie i uwielbiam, wznoszê w górê moje rêce 
i uwielbiam Imiê Twe, bo wielkimœ 
Ty, wielkie rzeczy czynisz mi, nie 
dorówna Tobie nikt”. W³aœnie to 
pokaza³a sob¹ Maryja, ¿e tak nale¿y 
czyniæ. 

Maryja nie skupia uwagi na sobie 
ale piêknie pokazuje ludziom na 
swojego Syna. Piêkna jest scena 
z Kany Galilejskiej. Na wesele 
zaproszono Maryjê, a tak¿e Jezusa 
i Jego uczniów. Ponownie s³yszymy 
wa¿ne s³owa Maryi, tym razem 
skierowane do s³u¿by, kiedy okaza³o 
siê, ¿e zabrak³o wina. Wskazuj¹c na 
Jezusa powiedzia³a im: „zróbcie 
wszystko cokolwiek wam powie” 
(Jana 2,5). Polecenie wykonali
i zanieœli na stó³ weselny kilka 
dzbanów wody jako... wino. Ca³y 
zdrowy rozsadek nakazywa³ im by 
tego nie robiæ. Jak to mo¿e byæ: 
wodê stawiaæ zamiast wina? Zaraz 
bêdzie poruta i oberwiemy za to. 
Zrobili i pierwsi zobaczyli jaki znak 
uczyni³ Jezus.

S³owa Maryi „zróbcie wszystko 
cokolwiek (Syn mój) wam powie” 

Ziemia Œwiêta - Nazareth

Wierzenica Droga Tajemnic
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sta³y siê kolejnym zawo³aniem Koœcio³a. Cz³owieku, zrób wszystko co 
powie ci Jezus. Moje nie ma³e zaskoczenie, nigdy nie pyta³em Jezusa, 
co mam zrobiæ, po prostu robi³em. Nie ws³uchujê siê w s³owa nauczania 
Jezusa. Nie próbujê tych s³ów poznaæ, rozwa¿yæ, czy zapamiêtaæ. 
Rzeczywiœcie, czasami siê dziwiê, ¿e wszystko uk³ada siê jakoœ nie tak. 

Cz³owiek przez swoj¹ 
niewiarê zamyka sobie drogê 
do tego by zobaczyæ cud 
swojego ¿ycia. To jest do 
odkrycia. Jezus chce zrobiæ 
niejeden cud w moim ¿yciu. 
Mam schowaæ swoj¹ 
m¹droœæ, „logicznoœæ” 
swojego myœlenia 
i powiedzieæ: Jezu Ty 
zdzia³a³eœ tyle znaków 
i cudów w ¿yciu tak wielu 
ludzi, proszê tak¿e byœ 
przemieni³ tak¿e i mnie. 
Otwieram dla Ciebie moje 
serce i mówiê wejdŸ do mego 
¿ycia Jezu, z ca³ym 
bogactwem swej 
przebaczaj¹cej 
i uzdrawiaj¹cej ³aski. 
Jezu ufam Tobie.

Maryja razem z uczniami ju¿ 
po zmartwychwstaniu trwa³a 
wspólnie na modlitwie 
w oczekiwaniu na zes³anie 
Ducha Œwiêtego. Ze swojego 
¿ycia ju¿ wiedzia³a, ¿e tam 
gdzie jest Duch Œwiêty, tam 
te¿ jest i moc. T¹ Bo¿¹ moc 
wyprasza³a dla uczniów 

Jezusa, staj¹c siê wzorem i przyk³adem modl¹cego siê Koœcio³a. Nie 
wiemy, czy by³a œwiadoma tego (mo¿e tak, a mo¿e nie), ¿e modli siê ona 
te¿ za póŸniejszych uczniów Chrystusa, za których modli³ siê sam Jezus 

Wierzenica Droga Tajemnic
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polecaj¹c Ojcu tych co dziêki s³owu 
(nauczaniu) uczniów w przysz³oœci uwierz¹ 
w Jego Imiê (Por. Jana 17,20). Trwanie 
w jednomyœlnej z innymi modlitwie jest 
m¹droœci¹ cz³owieka, czasem wyrzutem 
sumienia, ¿e tego nie robi.

W œwiêtych obcowaniu Maryja jako 
niewiasta „pe³na ³aski” 
(Por. £ukasza 1,10) jest pierwsz¹ spoœród 
zbawionych i przewodzi Koœcio³owi 
Œwiêtych, o których piêknie pisze 
Apokalipsa: „przychodz¹ z wielkiego ucisku 
i op³ukali swe szaty i we krwi Baranka je 
wybielili. Dlatego s¹ przed tronem Boga 
i w Jego Œwi¹tyni czeœæ Mu oddaj¹ we dnie 
i w nocy” (7,14-15). Przywo³uj¹c imiona 
œwiêtych, poœród których pierwsza jest 
Najœwiêtsza Maryja, budujemy krok po 
kroku œwiêtoœæ swojego ¿ycia. Ka¿dego dnia 
jestem na drodze uœwiêcenia i uczê siê 
wypowiadaæ „Niech mi siê stanie wed³ug 
Twego s³owa”. 

Bogu dziêkujmy, ¿e mamy ludzi œwiêtych, 
czas œwiêty, miejsca œwiête, znaki œwiête. 
Tajemnic¹ Boga pozostanie dlaczego Jego 
³aska ³¹czy siê z t¹ osob¹, a nie z inn¹, z tym 
czasem, a nie innym, z tym miejscem, a nie 
tamtym, dlaczego przy tym znaku, a nie 
tamtym. 

Nie przespaæ czasu tego nawiedzenia i w tym czasie stan¹æ przy 
obrazie i modliæ siê tu w Wierzenicy z Maryj¹ wielbi¹c¹ nieustannie 
Boga o uœwiêcenie swojego ¿ycia i ¿ycia swoich bliskich.
  x Przemys³aw Kompf

Wierzenica Droga Tajemnic

ilustracje: fotografie z Ziemi Œwiêtej En Karem Nawiedzenie oraz  
Nazaret Zwiastowanie. Kana Galilejska, Zes³anie Ducha Œw. 
i ukoronowanie NMP – p³askorzeŸby Piotra Woliñskiego z Drogi 
Tajemnic Ró¿añcowych Kicin - Wierzenica te¿ ziemia œwiêta.
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 Ró¿aniec œwiêty, zapewne nie jeden, bêdzie czêœci¹ 
modlitewnych czuwañ, które bêd¹ prowadzone o ró¿nych porach 
dnia i nocy podczas uroczystoœci nawiedzenia. W kanonie 
wierzenickiej modlitwy mamy piêkn¹ pieœñ zwi¹zan¹ z obrazem 
Matki Bo¿ej znajduj¹cym siê w o³tarzu g³ównym naszego 
koœcio³a. Fundatorem tego obrazu by³ miejscowy ko³odziej, 
którego wizerunek z ró¿añcem w rêku zosta³ utrwalony w lewym 
jego naro¿niku. Dostrzegaj¹c ten ró¿aniec w rêku ko³odzieja 
poeta, muzyk i historyk sztuki, pan Jacek Kowalski u³o¿y³ 
w 2007 roku pieœñ, która sta³a siê czêœci¹ œpiewu i modlitwy 
naszej wierzenickiej wspólnoty parafialnej. 
 
 Ko³odziej Maryi Panny
 Czasu nie utraca:
 Ró¿aniec zmawia poranny
 Dziejów Ko³o obraca.
 Ko³odziej Panny Królowej 
 Na warstacie czuwa
 Ró¿aniec zmawia pó³dniowy
 Dziejów Ko³o okuwa.
 Ko³odziej Panny Pokornej 
 Œwiatu siê nie dziwi
 Ró¿aniec zmawia wieczorny
 Dziejów Ko³o oliwi.
 Ko³odziej Panny Pomocnej 
 Nocy nie marnuje
 Ró¿aniec zmawia pó³nocny
 Dziejów Ko³o prostuje.
 Najœwiêtsza Panienka Wdziêczna
 Ko³a Dziejów Nadzieja
 Wspak Dziejów Ko³o odkrêca
 na ko³ach Ko³odzieja.

135 [168] 2021

Hymn nawiedzenia „Z Maryj¹ w nowe czasy”

Nie wiem jak nam wyjdzie œpiewanie hymnu uroczystoœci nawiedzenia. 
Spróbujemy w czasie przygotowañ nauczyæ siê tej pieœni. Z ró¿nych 
miejsc odtwarza³em sobie jak to wychodzi³o w parafiach, na ogó³ nie za 
dobrze, chyba, ¿e gdzieœ jakiœ chór wykona³ to za ludzi. Poniewa¿ jest 
to nowoœæ,  muszê siê uczyæ tego te¿ ze wszystkimi. Tytu³em 
wyjaœnienia podam, ze autorem s³ów i melodii nie jest pan Jacek 
Kowalski.
         
Ref.  Z Maryj¹ w nowe czasy pragniemy ufnie iœæ

Wo³amy: Maryjo przyjdŸ do nas i z nami zawsze idŸ (2x)

S³u¿ebnico Pañska pos³uszna s³owu Boga,
umacniaj nasz¹ wiarê, do Syna swego nas prowadŸ. (Ref. 2x)

Nape³niona Duchem Monstrancjo Chrystusowa.
Ukazuj nam Jezusa, ucz s³uchaæ Jego s³owa. (Ref. 2x}

Œpiesz¹ca do El¿biety by dzieliæ siê radoœci¹.
ochraniaæ pomó¿ ¿ycie, przyjmowaæ je z mi³oœci¹ (Ref. 2x)

Trwaj¹ca przy Chrystusie w czas mêki , odrzucenia,
pomagaj krzy¿ nieœæ z wiar¹ i wsparciem b¹dŸ w cierpieniach.

(Ref. 2x)
Ty, która ogl¹da³aœ zwyciêstwo swego Syna. 
Z³o dobrem daj zwyciê¿aæ, nienawiœæ pokonywaæ. (Ref. 2x)

Pani jasnogórska, królowo polskiej ziemi, 
Ojczyznê nasz¹ prowadŸ w wiernoœci ewangelii. (Ref. 2x)

Zawo³aniem naszej wierzenickiej uroczystoœci bêdzie zdziwienie 
i polecenie biblijne:

A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie, sk¹d¿e mi to? (£ukasza 1,43)

Zróbcie wszystko cokolwiek (Syn mój) wam powie, zróbcie to.
                                                                        (Por. Jana 2,50)

Ko³odziej Maryi Panny
na obrazie w koœciele w Wierzenicy
(Muzyka i s³owa Przyjaciel Wierzenicy AD 2009 
pan Jacek Kowalski)
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Przygotowuj¹c siê do uroczystoœci 
nawiedzenia w 2020 roku, w majowych „ 
Wierzeniczeniach” publikowaliœmy garœæ 
wspomnieñ zwi¹zanych z nawiedzeniem 
obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, które 
mia³o miejsce w naszej parafii we wtorek 
31 maja 1977 roku, a wiêc ponad 44 lata 
temu. Zosta³o ono wtedy dobrze 
obfotografowane. Szereg zdjêæ 
publikowaliœmy. 

Na chwilê przywróciliœmy pamiêæ o tej 
uroczystoœci i o ludziach, którzy w niej 
uczestniczyli. Dzisiaj w listopadowej 
zadumie ponownie spogl¹damy na te 
zdjêcia i uœwiadamiamy sobie nieuchronny 
up³yw czasu. Dzieci i m³odzie¿ widoczna 
na zdjêciach, to dzisiaj ludzie doroœli, wielu 
w okolicy wieku emerytalnego, starsi 
zd¹¿yli zakoñczyæ swoje ¿ycie. Dobrze 
prze¿yæ czas, który jest nam dany.

Od 1976 roku proboszczem parafii w Wie-
rzenicy by³ ks. Marian Dominiczak, jak 
póŸniej siê okaza³o, osoba dobrze zas³u¿ona 
dla naszego miejsca. Powa¿ne prace 
remontowe i renowacyjne przy koœciele, 
odzyskanie dla parafii budynku probostwa, 
to jego niekwestionowane zas³ugi. Przy tym 
jego mo¿liwoœci finansowe by³y bardzo 
skromne, zupe³nie nieporównywalne do 
dzisiejszych realiów. O wiele mniej 
mieszkañców ni¿ dzisiaj, ludzie znacznie 
biedniejsi i ¿adnej mo¿liwoœci dotacji 
zewnêtrznej. W 1977 roku ks. Marian 

155 [168] 2021

Dominiczak liczy³ sobie 42 lata i mia³ za sob¹ 
16 lat kap³añstwa. Kiedy rok wczeœniej zjawi³ 
siê w Wierzenicy, by³ to jego proboszczowski 
debiut. Do niego nale¿a³o przygotowanie 
uroczystoœci nawiedzenia obrazu. 

Kilka dni wczeœniej w dniu 23 maja zjawili siê 
prowadz¹c misje parafialne Ojcowie 
Franciszkanie z klasztoru w Osiecznej. 
W pamiêci niektórych osób utrwali³y siê 
nawet ich imiona: O. Zygmunt i O. Florian. 
Byli wspominani jako gorliwi i poruszaj¹cy 
serca duszpasterze. S¹ oni uwiecznieni na 
niektórych zdjêciach zrobionych podczas 
uroczystoœci nawiedzenia, która jednoczeœnie 
zamyka³a czas prowadzonych przez nich 
misji. Pami¹tk¹ tych misji jest tabliczka 
przytwierdzona do naszego krzy¿a stoj¹cego 
przy koœciele.

G³ówne uroczystoœci powitania obrazu mia³y 
miejsce przed koœcio³em. Samochód 
zatrzyma³ siê na pocz¹tku alei lipowej i obraz 
niesiony by³ przez ludzi do góry. Wyznaczone 
grupy osób nios³y obraz zmieniaj¹c siê co 
jakiœ odcinek drogi. W momencie 
wyjmowania obrazu z samochodu w³¹czy³y 
siê klaksony pojazdów innych uczestników 
uroczystoœci. Na wysokoœci bocznego wejœcia 
ustawiony by³ o³tarz polowy i przygotowana 
dekoracja. Obraz Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej umieszczony by³ na 
podwy¿szeniu, doskonale z daleka widoczny.
Ludzie t³umnie stali w alei lipowej i na ca³ym 
placu przed koœcio³em. Dekoracje szykowane 
by³y trochê wczeœniej. Rozwieszane by³y 
wszêdzie skromne proporczyki i lampiony 
w³asnej produkcji zrobione przez 
mieszkañców parafii. Tak¿e niektóre domy 
by³y ³adnie udekorowane. Zawsze by³ du¿y 
wysi³ek anga¿uj¹cych siê ludzi. Wszystko 

 Tamto nawiedzenie: 
 31 maja 1977 roku

 w Wierzenicy
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szykowane by³o w³asnorêcznie. 
W sklepie nie kupi³o siê nigdzie 
gotowych elementów dekoracyjnych.

Uroczystoœci powitania 
przewodniczy³ ks. biskup Marian 
Przykucki. W imieniu osób doros³ych 
obraz wita³a na pewno pani œp. Maria 
Stelle. Jest ona uwieñczona na 
zdjêciu jak przemawia. Po uroczystej 
Mszy œw. powitalnej na terenie przed 
koœcio³em, obraz zosta³ wniesiony do 
wnêtrza œwi¹tyni i rozpoczê³y siê 
modlitwy indywidualne przy obrazie 
a potem ca³onocne czuwanie. 
Œwi¹tynia wieczorem i w nocy by³a 
podœwietlona z zewn¹trz bardzo 
³adnym mocnym œwiat³em. Robi³o to 
du¿e wra¿enie na wszystkich 
przyje¿d¿aj¹cych o tej porze na 
modlitwê. Ludzi by³o sporo, choæ nie 
wszyscy byli obecni przez ca³y czas. 
Na drugi dzieñ by³o po po³udniu 
po¿egnanie. Msza œw. by³a w koœciele 
i z nastêpnej parafii przedstawiciele 
odbierali obraz do swojego miejsca .

Opowiadaj¹ce mi o tym nawiedzeniu 
panie Iwona Walent i Barbara Strojna, 
niestety nie potrafi³y powiedzieæ, 
w jakim miejscu obraz przebywa³ 
wczeœniej, sk¹d do nas przyjecha³, 
a tak¿e dok¹d powêdrowa³ dalej. Dwa 
dni póŸniej obraz by³ w Kicinie,

Czterdzieœci kilka lat minê³o od 
tamtego czasu, dzisiaj przewidywany 
program uroczystoœci jest zbli¿ony do 
tamtego. Tyle tylko, ¿e ze wzglêdu na 
porê roku, poza powitaniem, nie 
bêdzie Mszy œw. na dworze. Gdyby 

17

nawiedzenie by³o w porze ciep³ej 
uroczystoœæ powitalna mog³aby 
odbyæ siê pod wiat¹. Wieczorem 
koœcio³a nie trzeba bêdzie 
specjalnie podœwietlaæ, przez ca³y 
czas œwi¹tynia jest piêknie 
podœwietlona. Tak¿e plac przed 
koœcio³em. Czy to wydarzenie 
bêdzie te¿ takim poruszeniem serc 
i sumieñ jak by³o wtedy?

x Przemys³aw Kompf
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Maj¹c na wzglêdzie nasze duchowe 
przygotowanie do uroczystoœci 
Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego 
dajê te¿ wszystkim zachêtê do 
modlitwy s³owami naszego 
parafialnego nabo¿eñstwa z Maryj¹ 
Matk¹ Wierzenicy. Obok ró¿añca œw. 
jest ono czêœci¹ naszego czuwania 
ka¿dego roku od osiemnastu lat w 
dniach od 1 do 3 maja. 

Udostêpniamy po raz kolejny tekst 
tego nabo¿eñstwa, zaznaczaj¹c przy 
okazji, ¿e jest ono zatwierdzone do 
odmawiania decyzj¹ w³adzy 
duchownej z dnia 31 sierpnia 2001 
roku. Podpis pod t¹ decyzj¹ z³o¿y³ 
ówczesny wikariusz generalny 
poznañski ks. biskup Marek 
Jêdraszewski, zaznaczaj¹c, ¿e 
„Nabo¿eñstwo jest Chrystocentryczne 
i wychowuj¹ce, co jest jego wielkim 
walorem”

Czuwanie z Maryj¹ 
Matk¹ Wierzenicy

Pieœñ na rozpoczêcie

Wierzenicka Pani! Maryjo! 
Wstawiaj siê za nami.
Miej nas w swej opiece, Maryjo. 
U Jezusa wyproœ dla nas cud.

Razem z Tob¹ chcemy Go uwielbiaæ, 
razem z Tob¹ chwa³ê oddaæ Mu, 
razem z Tob¹ chcemy Go wywy¿szaæ 
i dziêkowaæ Mu za ¿ycia cud.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do ca³oœci i uwielbienia

Maryjo, Matko Wierzenickiej Ziemi, 
Matko Ubogich, przychodzimy dzisiaj do naszej œwi¹tyni 
z nasz¹ modlitw¹ uwielbienia 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Maryjo Ty trwa³aœ w wieczerniku 
razem z aposto³ami na modlitwie 
w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œw. 
Prosimy Ciê, byœ i z nami trwa³a 
w czasie naszej modlitwy. 
Sama pozna³aœ ogrom bólu i cierpienia cz³owieka, 
wierzymy wiêc, ¿e jesteœ przed Bogiem 
wspomo¿ycielk¹ trudnych ludzkich spraw. 
Jezu Twoj¹ Matkê Maryjê 
b³ogos³awion¹ w wierzenickim wizerunku 
bierzemy jako patronkê naszego uwielbienia Ciebie.
 
Uwielbienie

Prowadz¹cy: Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych rodzinach.
Wszyscy: Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój 
 w Bogu Zbawcy moim 
(po ka¿dym wezwaniu).
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przygotowanie do uroczystoœci 
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duchownej z dnia 31 sierpnia 2001 
roku. Podpis pod t¹ decyzj¹ z³o¿y³ 
ówczesny wikariusz generalny 
poznañski ks. biskup Marek 
Jêdraszewski, zaznaczaj¹c, ¿e 
„Nabo¿eñstwo jest Chrystocentryczne 
i wychowuj¹ce, co jest jego wielkim 
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Maryjo Ty trwa³aœ w wieczerniku 
razem z aposto³ami na modlitwie 
w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œw. 
Prosimy Ciê, byœ i z nami trwa³a 
w czasie naszej modlitwy. 
Sama pozna³aœ ogrom bólu i cierpienia cz³owieka, 
wierzymy wiêc, ¿e jesteœ przed Bogiem 
wspomo¿ycielk¹ trudnych ludzkich spraw. 
Jezu Twoj¹ Matkê Maryjê 
b³ogos³awion¹ w wierzenickim wizerunku 
bierzemy jako patronkê naszego uwielbienia Ciebie.
 
Uwielbienie

Prowadz¹cy: Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych rodzinach.
Wszyscy: Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój 
 w Bogu Zbawcy moim 
(po ka¿dym wezwaniu).



(wariant I)
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej pracy i odpoczynku.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w wychowaniu
naszych dzieci i m³odzie¿y.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej modlitwie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu naszych myœlach i pragnieniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych przyjaŸniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej mowie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej abstynencji.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej œwi¹tyni.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w ca³ym Twoim Koœciele.
 
(wariant II)
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych domach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej trosce 
o potrzebuj¹cych pomocy.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym pojednaniu z bliŸnimi.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych dobrych postanowieniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym zmaganiu siê 
ze s³aboœciami.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym powstawaniu z upadków.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych smutkach i radoœciach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu ka¿dego dnia i w ka¿dej godzinie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej OjczyŸnie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu na ca³ym œwiecie.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do dziêkczynienia

Maryjo, œpiewaj¹c Bogu 
swój hymn uwielbienia, 
dziêkowa³aœ Mu za wielkie rzeczy, który Ci uczyni³. 
Wspomagaj nas w naszym dziêkczynieniu, 
bo i my zostaliœmy przez Boga 
hojnie obdarowani Jego ³askami.

Dziêkczynienie

Prowadz¹cy: Dziêkujemy Ci Jezu za Twoj¹ mi³oœæ do nas.
Wszyscy: Wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny, 
 œwiête jest imiê Jego (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Dziêkujemy Ci Jezu za dar Twojego s³owa.
Dziêkujemy Ci Jezu za Twój Koœció³, 
w którym mo¿emy wzrastaæ.
Dziêkujemy Ci Jezu za pos³ugê 
Ojca Œw. dla Koœcio³a i œwiata.
Dziêkujemy Ci Jezu za dobre natchnienia 
dane nam przez Ducha Œw.
Dziêkujemy Ci Jezu za to, ¿e z Tob¹ jesteœmy mocni.
Dziêkujemy Ci Jezu za siostry i braci, 
którzy odkryli powo³anie do s³u¿by Bo¿ej w Koœciele.
Dziêkujemy Ci Jezu za ludzi, 
którzy s¹ dla nas œwiadkami wiary.
Dziêkujemy Ci Jezu za wspólnotê parafialn¹, 
któr¹ tworzymy.
Dziêkujemy Ci Jezu za nasz¹ piêkn¹ œwi¹tyniê 
zbudowan¹ na Twoj¹ chwa³ê. 

(wariant II) 
Dziêkujemy Ci Jezu za dar naszego ¿ycia. 
Dziêkujemy Ci Jezu za opiekê nad naszymi rodzinami.
Dziêkujemy Ci Jezu za uzdrowionych z choroby.
Dziêkujemy Ci Jezu za uwolnionych z na³ogów i uzale¿nieñ.
Dziêkujemy Ci Jezu za przebaczanie naszych s³aboœci.
Dziêkujemy Ci Jezu za zdolnoœæ do pojednania 
z naszymi bliŸnimi.
Dziêkujemy Ci Jezu za pomoc w troskach materialnych.
Dziêkujemy Ci Jezu za naszych krewnych,
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przyjació³, znajomych, s¹siadów.
Dziêkujemy Ci Jezu za wszystkie zrealizowane 
dobre postanowienia.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do przeproszenia

Maryjo, Ty zna³aœ historiê swojego ludu. 
Ty wiesz, ile razy Bóg ukazywa³ mu swoje mi³osierdzie. 
Cieszymy siê, ¿e w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 
mamy rzecznika wobec Ojca. 
Jezus jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy 
i grzechy ca³ego œwiata.

Przeproszenie

Prowadz¹cy: Jezu przepraszamy za nasz¹ obojêtnoœæ 
wobec Ciebie.
Wszyscy: Uj¹³ siê za swoim s³ug¹ Izraelem pomny na swe 
mi³osierdzie (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Jezu przepraszamy za zaniedbanie modlitwy.
Jezu przepraszamy za bezmyœlne wymawianie 
Twojego œwiêtego imienia.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie Twoich s³ów. 
Jezu przepraszamy za nieœwiêcenie dni œwiêtych 
na Twoj¹ chwa³ê przeznaczonych.
Jezu przepraszamy za zamkniêcie 
w krêgu tylko swoich spraw.
Jezu przepraszamy za brak szacunku 
wobec ludzi innych kultur, jêzyków i religii.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie pracy innych ludzi. 
Jezu przepraszamy za nieprzebaczanie naszym bliŸnim.
Jezu przepraszamy za wszelkie z³o 
pope³nione w nieœwiadomoœci.

(wariant II)
Jezu przepraszamy za k³ótnie w naszych rodzinach.
Jezu przepraszamy za urazy, 
które nosimy w sercu wobec ludzi.
Jezu przepraszamy za szkodzenie sobie na zdrowiu 
poprzez palenie papierosów i nadu¿ywanie alkoholu.
Jezu przepraszamy za nieuczciwoœci w pracy.
Jezu przepraszamy za nieszanowanie mienia wspólnego.
Jezu przepraszamy za obojêtnoœæ 
wobec problemów innych ludzi.
Jezu przepraszamy za wulgarne 
s³ownictwo i nieprzyzwoite ¿arty.
Jezu przepraszamy za obmowy, oszczerstwa 
i szkodzenie na dobrym imieniu bliŸnich.
Jezu przepraszamy za po¿¹dliwoœæ naszych myœli i pragnieñ. 
Jezu przepraszamy za ogl¹dnie filmów pe³nych przemocy, 
brutalnoœci i nieskromnoœci.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do próœb

Maryjo, Twój Syn Jezus Chrystus powiedzia³ nam, 
¿e mamy siê wytrwale modliæ i ¿e Ojciec da to co dobre 
tym którzy go prosz¹. Razem z Tob¹, która powiedzia³aœ
„Niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa” chcemy teraz
przedstawiæ Jezusowi nasze proœby.

Proœby

Prowadz¹cy: 
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo dla naszych rodzin.
Wszyscy: Niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa 
(po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Jezu prosimy o opiekê nad naszymi dzieæmi i m³odzie¿¹.
Jezu prosimy o uzdrowienie naszych chorych.
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Jezu prosimy o pokrzepienie dla wszystkich 
smutnych i cierpi¹cych.
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo dla naszej pracy i nauki.
Jezu prosimy o pomoc w problemach dnia codziennego.
Jezu prosimy o wyjœcie ze zniewalaj¹cych 
na³ogów i uzale¿nieñ.
Jezu prosimy o gotowoœæ do pojednania z bliŸnimi.
Jezu prosimy o pogodne i ³agodne usposobienie 
dla ka¿dego z nas.
Jezu prosimy wlej w nasze serca dobroæ 
i szacunek dla ka¿dego cz³owieka.

(wariant II)
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo 
dla ca³ego Twojego Koœcio³a.
Jezu prosimy o zdrowie i si³y duchowe 
dla Ojca œw. i wszystkich pasterzy Koœcio³a.
Jezu prosimy o dar rozumienia Twojego s³owa 
przez ka¿dego z nas.
Jezu prosimy o ³askê ¿ywej wiary dla nas 
i dla naszych bliskich.
Jezu prosimy za nasz¹ wspólnotê parafialn¹.
Jezu prosimy o doœwiadczenie Twojej mi³oœci 
przez w¹tpi¹cych i obojêtnych.
Jezu prosimy za wszystkich których powo³a³eœ 
do s³u¿by kap³añskiej i zakonnej.
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo dla Ojczyzny naszej.
Jezu prosimy o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla rz¹dz¹cych.
Jezu prosimy o pracê dla wszystkich 
poszukuj¹cych zatrudnienia.
Jezu prosimy o mieszkanie dla bezdomnych i tych, którzy nie 
maj¹ swojego dachu nad g³ow¹.
Jezu prosimy o ustanie wszystkich konfliktów 
i pokój dla ca³ego œwiata.

Zakoñczenie

Dziêki Ci Maryjo, nasza Matko, ¿e tak piêknie nam 
towarzyszysz w naszej modlitwie, pokazuj¹c nam drogê 
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ¿e stale nam dajesz 
przypomnienie „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. 
Niech w³aœnie ten Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, 
stale bêdzie obecny i ¿ywy w naszym sercu. Amen +

WYDANIE PIERWSZE 2001
WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE 202024
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Piêknym widokiem jest ogl¹danie ludzi z ró¿añcem w rêku na drodze 
z Kicina do Wierzenicy. Niejeden raz b³ogos³awi³em osoby, które 
wybiera³y siê na ró¿añcowy szlak albo w Wierzenicy skoñczy³y 
wêdrówkê ró¿añcow¹ drog¹.  

W pi¹t¹ rocznicê otwarcia 
Ró¿añcowej Drogi, powtarzam 
modlitwê wypowiedzian¹ 
2 paŸdziernika 2016 roku:

„Bo¿e, Ojcze b³ogos³aw 
wszystkich na tej piêknej 
drodze. Niech to wêdrowanie 
stanie siê zachêt¹ do sta³ej 
modlitwy, a rozwa¿anie ¿ycia 
Jezusa i Maryi uczy ka¿dego 
potrzeby œwiêtoœci w swojej 
codziennoœci. Duchu Œwiêty 
powiewaj nad t¹ drog¹ i dawaj 
inspiracjê do podjêcia wielu 
dobrych dzia³añ. 
Amen. Niech tak siê stanie.”

Wracaj¹c do domu zatrzymujê 
samochód przy kapliczce 
upamiêtniaj¹cej drug¹ radosn¹ 
czêœæ ró¿añca ustawionej 
w Kicinie czyli Nawiedzenie 
przez Maryjê domu swej 
krewnej El¿biety. 

Wpatruje siê i s³yszê ten zachwyt El¿biety zaskoczonej 
niespodziewanymi ale jak¿e mi³ymi odwiedzinami: 
„A sk¹d¿e mi to, ze Matka mojego Pana przychodzi do mnie” 

(£k 1,43).

Piêkna jest radoœæ tej kobiety.. 
S³yszê jeszcze wiêcej: 
„B³ogos³awiona jesteœ, któraœ 
uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa 
powiedziane Ci przez Pana”

 (tam¿e 1,45).

Powtarzam sobie:
B³ogos³awiony, który uwierzy, ¿e 
spe³ni¹ mu siê s³owa powiedziane  
przez Pana.

Zaczynam siê modliæ tak jak Maryja: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje 
siê duch mój w Bogu zbawcy moim,   
Wielkie rzeczy uczyni³ mi 
Wszechmog¹cy, a Jego imiê jest 
œwiête”.

(tam¿e 1,46-47 i 49).

Tak. Bóg czyni wielkie rzeczy 
w moim ¿yciu. Wiem, ¿e Imiê Jego 
jest œwiête. Dziêkujê i uwielbiam.
Jadê dalej i znowu s³yszê s³owo: 
„Nie zapominajmy te¿ 
o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ 
niektórzy, nie wiedz¹c, 
anio³om dali goœcinê”   

           (Hebrajczyków 13,2).

Akurat to wiem: W jasnogórskim 
znaku Maryi w tym czasie i w tym 
miejscu, Wierzenica anio³owi 
niebieskiemu daje goœcinê.
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niespodziewanymi ale jak¿e mi³ymi odwiedzinami: 
„A sk¹d¿e mi to, ze Matka mojego Pana przychodzi do mnie” 

(£k 1,43).
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powiedziane Ci przez Pana”

 (tam¿e 1,45).

Powtarzam sobie:
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Zaczynam siê modliæ tak jak Maryja: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje 
siê duch mój w Bogu zbawcy moim,   
Wielkie rzeczy uczyni³ mi 
Wszechmog¹cy, a Jego imiê jest 
œwiête”.

(tam¿e 1,46-47 i 49).

Tak. Bóg czyni wielkie rzeczy 
w moim ¿yciu. Wiem, ¿e Imiê Jego 
jest œwiête. Dziêkujê i uwielbiam.
Jadê dalej i znowu s³yszê s³owo: 
„Nie zapominajmy te¿ 
o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ 
niektórzy, nie wiedz¹c, 
anio³om dali goœcinê”   

           (Hebrajczyków 13,2).
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Od kilku lat przy okazji 1 listopada wspomina³em podczas Mszy 
Œwiêtej o zabiegach parafii na rzecz powiêkszenia cmentarza. Przez 
8 lat starañ ka¿dego roku sprawa posuwa³a siê do przodu, tempo by³o 
jednak bardzo powolne i wydawa³o siê nie raz, ¿e to jest dreptanie 
w miejscu. W tym roku wreszcie nast¹pi³ fina³. Po zakoñczeniu ca³ej 
biurokratycznej procedury Krajowy Oddzia³ Wsparcia Rolnictwa 
o. Warszawa, który jest w³aœcicielem maj¹tku w Wierzenicy, og³osi³ na 
dzieñ 24 czerwca br. przetarg na sprzeda¿ 0,5 ha ziemi wokó³ naszego 
cmentarza. Do przetargu poza parafi¹ nie móg³ praktycznie nikt stan¹æ, 
bowiem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzenica, 
uchwalonym przez w³adze naszej gminy, zosta³o naniesione poszerzenie 
cmentarza. Ustawodawstwo w Polsce nie przewiduje poza cmentarzami 
wyznaniowymi prowadzenia ich przez osoby prywatne. Staj¹c do 
przetargu nie musieliœmy wiêc z nikim siê licytowaæ, a jedynie zap³aciæ 
cenê zbycia wyznaczon¹ przez agencjê (59 800 z³).

Od 16 wrzeœnia parafia dysponuje notarialnym aktem w³asnoœci, 
który pozwala nam na podjêcie dalszych przygotowawczych kroków. 
W pierwszej kolejnoœci bêdzie to ogrodzenie nowego terenu.

Witam i b³ogos³awiê wszystkich przybywaj¹cych na nasz cmentarz 
parafialny z okazji uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i wspomnienia 
wszystkich Wiernych Zmar³ych. Przypominam, ¿e w intencji naszych 
drogich zmar³ych oprócz 1 listopada na naszym cmentarzu 
odprawiamy jeszcze Msze œw. w dniu dawnego Œwiêta 
Wniebowst¹pienia Pañskiego, w 2022 roku bêdzie to w czwartek 
26 maja o 18:30, a tak¿e w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia 
Maryi, a wiêc w niedzielê 14 sierpnia o 21:00. 

Wszystkich naszych goœci zwi¹zanych sercem z Wierzenick¹ Ziemi¹ 
zapraszam do uczestniczenia w uroczystoœciach nawiedzenia 
Obrazu Jasnogórskiego w Wierzenicy w dniach 27 i 28 listopada br. 

xpk

Na dzieñ 1 listopada
W najbli¿szym czasie 

cmentarz zostanie powiêkszony
 Parafia zakupi³a ziemiê
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