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Jako s³owo napomnienia i zarazem przypomnienia na tegoroczny 
kap³añski Wielki Czwartek i tegoroczn¹ Wielkanoc odtwarzam 
nauczanie  przygotowane na godziny skupienia dla ksiê¿y proboszczów 
z dekanatów Kostrzyn, Swarzêdz, Kórnik i Œroda Wlkp wyg³oszone 
przeze mnie Tulcach 13 paŸdziernika 2014 roku  

Pisz¹c przed Wielkim Postem cytowa³em jedno ze swoich nauczañ 
z 2013 roku. Wspomnia³em wtedy, ¿e prawda Bo¿a ma ponadczasowy 
wymiar.  Dzisiaj  mogê to powiedzieæ ponownie. 
To co powiedzia³em do siebie i tak¿e do kolegów ksiê¿y w 2014 roku 
jest dok³adnie tak samo aktualne jak wtedy. 

To co kap³an ma dla siebie, ma te¿ dla ludzi poœród których pracuje. 
Dlatego dzisiaj w³aœnie to wybrane s³owo k³adê nie tylko przed sob¹, 
niech dotrze wreszcie do ciebie dziadu, to co sam powiedzia³eœ, ale 
przed wszystkimi, do tych którzy tworz¹ wspólnotê Wierzenickiego 
Chrystusowego Koœcio³a. 

„Kiedy myœlê nad tematem tego dzisiejszego spotkania przed oczami 
mam postaæ aposto³a Piotra, który w w œwi¹tyni jerozolimskiej w dzieñ 
Piêædziesi¹tnicy wyg³osi³ naukê. Tego dnia o trzy tysi¹ce osób 
poszerzy³o siê grono uczniów, wyznawców Chrystusa. Mówi¹ 
ironicznie, ¿e niektórzy duchowni wyg³osili w ci¹gu swego ¿ycia trzy 
tysi¹ce nauk i nie nawrócili nikogo.

Niedoœcignionym dla nas wzorem pozostanie postaæ skromnego rybaka, 
któremu przysz³o ³owiæ ludzi. Maj¹c sprawdzone wzorce,  mo¿emy 
jednak od niego i innych aposto³ów  siê uczyæ. W okresie wielkanocnym 

Koœció³ odczytuje piêkne, poruszaj¹ce wprost teksty „Dziejów 
Apostolskich”. Przyznam szczerze, ¿e w ró¿nych chwilach nic tak 
dobrze nie dzia³a na moje kap³añskie usposobienie jak w³aœnie lektura 
„Dziejów”. Przypominam sobie wtedy na czym powinno polegaæ 
gorliwe nauczanie w Koœciele. W centrum nauczania, odniesieniem jest 
Jezus Chrystus, Zmartwychwsta³y Zbawiciel. Wszystko inne jest tylko 
t³em, kontekstem ka¿dej katechezy. Mo¿na to przeœledziæ w ca³ych 
„Dziejach”. Nie tylko w pierwszych wyst¹pieniach uczniów ale zawsze 
wtedy, kiedy bêd¹ zabieraæ g³os. Ze wstydem ³apie siê jak potrafiê 
mówiæ o wielu sprawach spychaj¹c jakby na margines Jezusa. Potem 
dziwiê siê, ¿e ludzie nie poznawszy Jezusa, nie przyj¹wszy Go do serca, 
nie rozumiej¹ Jego Koœcio³a. 

Sprawa zmartwychwstania Jezusa jest kluczow¹. Przed 
zmartwychwstaniem uczniowie s³uchali Jezusa, chodzili za Nim, 
podziwiali Jego czyny, k³ócili siê przy Nim, na pewno Go kochali 
i podziwiali. Ale w godzinie próby to nie wystarczy³o. Zwiali gdy 
Jezusa   zatrzymano i nie zrobili nic by Mu pomóc, a przecie¿ te¿ mogli 
zmobilizowaæ pewn¹ iloœæ osób i wstawiæ siê za Jezusem przed 
arcykap³anami albo przed Pi³atem. Oblecia³ ich strach o w³asne ¿ycie. 
Chocia¿ Jezus mówi³ o swoim zmartwychwstaniu, oni w nie nie wierz¹. 
Babskie gadanie, zjawa, duch. Podejrzewaæ bêd¹, ¿e to mo¿e ¯ydzi 
ukradli cia³o by je sprofanowaæ. Wszystko siê zmieni kiedy w koñcu 
do ich serca dojdzie ta prawda, ¿e On ¿yje. Wtedy porzuc¹ strach, 
obojêtnoœæ, wtedy zaczn¹ rozumieæ to, czego nie rozumieli wczeœniej, 
zaczn¹ przypominaæ sobie Jego s³owa, stan¹ siê one dla nich wa¿ne. 

Dzisiaj sprawa zmartwychwstania Jezusa rozgrywa siê na p³aszczyŸnie 
serca cz³owieka, tak¿e kap³ana. Wielu z nas patrzy na Jezusa nie 
prze¿ywszy jeszcze Jego zmartwychwstania, nie prze¿ywszy swojej 
Wielkanocy i to pomimo up³ywu niekiedy dziesi¹tków lat ¿ycia. Wiara 
i zbawienie jest poruszeniem serca. Pawe³ powie: 

„A jest to s³owo wiary , któr¹ g³osimy. Je¿eli ustami wyznasz, ¿e Jezus 
jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg wskrzesi³ Go z 
martwych, jesteœ zbawiony. Sercem przyjêta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak 
mówi Pismo, ¿aden kto w Niego wierzy nie bêdzie zawstydzony”
(List do Rzymian 10.8-11). 

Katecheza wielkanocna jest najwa¿niejsz¹ katechez¹ Koœcio³a i czy 
trzeba dodawaæ, ¿e ka¿dego kap³ana osobiœcie. Powinna ona byæ stale 

 Kolejne Triduum 
i Wielkanoc

 czasu epidemii
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umiejêtnie przypominana i z moc¹ g³oszona najpierw sobie a potem 
innym.

W „Dziejach” poznajemy odwa¿ny ale i rozwa¿ny g³os aposto³ów. Piotr 
powie wprost, bez kluczenia: „przybiliœcie rêkami bezbo¿nych Mesjasza 
do krzy¿a” (por. Dz. Ap. 2.23 ale to nie jest, trochê nam znany, jêzyk 
triumfalizmu, czy potêpieñ. Zaraz t³umacz¹c doda: „bracia dzia³aliœcie 
w nieœwiadomoœci, tak samo wasi prze³o¿eni,” (por. tam¿e 3,17 ) i dalej 
„ ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci” (por. tam¿e 2,39). To 
jest jêzyk cz³owieka mi³oœci, który tak dobiera s³owa by mówiæ prawdê 
ale jednoczeœnie nie poni¿aæ i obra¿aæ. Myœlê, ¿e wiele ka¿dy z nas 
mo¿e siê nauczyæ ws³uchuj¹c siê i wczytuj¹c w sam sposób mówienia 
Piotra. On nie tylko chce coœ powiedzieæ, on chce ludzi pozyskaæ dla 
Chrystusa. Dla mnie ta scena jest upomnieniem, by im trudniejszy dla 
s³uchaj¹cego temat, tym rozwa¿niej dobieraæ s³owa, bo ja te¿ mam 
pozyskaæ, a przynajmniej w punkcie wyjœcia mam nie zraziæ. 

Porusza mnie scena i zawstydza, kiedy uczniowie modl¹ siê do Ducha 
Œwiêtego i zaczê³a dr¿eæ ziemia (por. tam¿e 4,31) Nawet gdyby przyj¹æ, 
¿e jest to opis wra¿eniowy, to i tak niesamowitym jest to poruszenie. 
Ludzi poruszyæ do ¿ywej modlitwy aby chcieli  wypowiedzieæ swoje 
uwielbienie. Czy poruszy³em ludzi do tego, czy pokaza³em swoje 
uwielbienie, czy w ten sposób zaœwiadczy³em? 

To jest coœ innego ni¿ prowadzenie nabo¿eñstw. Zauwa¿y³em te¿ jak 
uczniowie rozeznaj¹ co robiæ szukaj¹c natchnienia Ducha Œwiêtego. 
Duch Œwiêty i to pisz¹ „Dzieje”, czasami im wprost zabrania³ coœ robiæ. 
Oni zaœ byli temu pos³uszni i nie czynili tego, przy czym nigdy nie 
chodzi³o o rzeczy z³e. Ci¹gle siê chwytam jak realizuje swoje pomys³y 
i po trosze mam nadziejê, ¿e jest w tym asystencja Ducha Œwiêtego.”

Zapiski w zwi¹zku z Wielkim Tygodniem 
Z ubieg³ego roku powtarzam zapiski zwi¹zane z Wielkim Tygodniem. 
Czêœæ osób mia³a je okazjê ju¿ przeczytaæ w numerze specjalnym 
wydanym na tamt¹ Wielkanoc. Z racji wszelkich restrykcyjnych 
ograniczeñ osobowych wielu czytelników  nie mia³o mo¿liwoœci wtedy 
siê z tymi tekstami zapoznaæ. Sytuacja epidemiczna od tamtego roku 
niewiele siê zmieni³a. W³aœciwie zmieni³a siê na gorsze, tyle tylko, ¿e 
zd¹¿yliœmy siê ju¿ przyzwyczaiæ do tego co nas otacza i z czym siê 
spotykamy. Mieszanina, „misterium wiary, odwagi, roztropnoœci, 
strachu  i samotnoœci”, jest identyczne.

Kap³añski Wielki Czwartek: s³u¿ba

W Kap³añski Wielki Czwartek powtarzam, ¿e bardzo kocham 
Koœció³, pragnê najlepiej jak umiem go budowaæ. Rozumiem 
wszelkie ludzkie wady i u³omnoœci, tak¿e grzechy, Dlatego mówiê 
sobie innym: nie na ludziach budujcie swego ¿ycia, bo ci zawsze, 
nawet najlepsi , mog¹ gdzieœ, kiedyœ zawieœæ. Zawieœæ mog¹ i ci 
wielcy i ci mali. Budujcie na Jezusie i z Jezusem, który dziœ tak 
samo wo³a: Odwagi! To ja jestem, nie bójcie siê” (Mateusza 14,27).

Jezus na œmieræ skazany

„A poniewa¿ Ja mówiê prawdê, dlatego 
mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi 
grzech? Jeœli mówiê prawdê, to dlaczego 
mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, s³ów 
Bo¿ych s³ucha. Wy dlatego nie s³uchacie, 
¿e z Boga nie jesteœcie” (Jana 8,45-47)

Jezus bierze krzy¿ na swe ramiona

„Ja jestem drog¹ i prawd¹ i ¿yciem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 

jak tylko przeze mnie” (Jana 14,6)

Do tego nauczania, które jak teraz patrzê zosta³o trochê nagle 
przerwane, zapewne niejedno mo¿na jeszcze dodaæ ale na pewno nic 
uj¹æ. Niech Jezus Zmartwychwsta³y poruszy serca nasze do czynów 
odwa¿nych i szlachetnych.
                                                              x Przemys³aw Kompf.
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Nieodmiennie wierzê w œwiêt¹ Moc Eucharystii, uzdrawiaj¹c¹ i 
pokrzepiaj¹c¹, która jest darem Jezusa dla Koœcio³a i jest darem 
Koœcio³a dla ludzi. Eucharystia daje ¿ycie. 

Nieustannie te¿ zastanawiam siê jak mnie s³abego i grzesznego, 
Jezus przywo³a³ do s³u¿by bym by³ szafarzem tego daru. B³ogos³awiê 
wszystkich, którzy przez moje s³abe i niegodne rêce ten dar 
przyjmowali i przyjmuj¹.

W ten szczególny czas czujê odpowiedzialnoœæ pasterza za swoje 
„owce”. Nie chcê by siê rozprasza³y. Nie chcê jak pasterz wystraszyæ 
„owiec”.

Wielki Pi¹tek: samotna mêka i zgon Zbawiciela

W Wielki Pi¹tek, dzieñ Mêki Zbawiciela widzê jak nie maj¹c 
doœwiadczenia zbawienia s³abi jesteœmy. Tyle widzieliœmy, na tyle 
patrzy³y nasze oczy i tyle s³yszeliœmy. Jezus aresztowany, uczniowie 
jeszcze nie tak dawno gotowi oddaæ ¿ycie za Jezusa, zostawili Go. 
Zrobili to ze strachu o w³asne ¿ycie. Uciekli pochwali siê u siebie w 
swoich domach i pewnie modlili siê ¿eby nikt ich nie odkry³, ¿eby 
byli bezpieczni i ¿eby temu biednemu Jezusowi nic siê nie sta³o.

Tylko Maryja, kilka niewiast i ten najm³odszy Jan mieli odwagê by 
przyjœæ i stan¹æ przy Jezusie gdy opuszczony przez swoich, skazany 
przez ³otrów, umiera³. Ktoœ jednak mia³ odwagê przyjœæ, chocia¿ 
zapewne te¿ po ludzku siê ba³. Misterium wiary, odwagi, 
roztropnoœci, strachu i samotnoœci. 

Wielka Sobota: trochê ciszej przy grobie

Trochê dziwnie co roku prze¿ywamy ten dzieñ. Po Wielkim Pi¹tku, 
kiedy by³o tyle ciszy, p³aczu i lamentu, w sobotê idziemy do koœcio³a 
z koszyczkiem, szykujemy siê domowego œwiêtowania Wielkanocy, 
uroczystego œwi¹tecznego rodzinnego posi³ku. Niektórzy s¹ ju¿ w 
stanie œwi¹tecznej radoœci i ma³o skupiaj¹ siê zatrzymuj¹c siê przy 
Grobie Pañskim, który nie jest pusty.
W tym roku (znowu) tego nie ma. Wymowny czas. Dzieñ po zgonie 
Jezusa jest dniem ciszy, spokoju i zadumy. Trochê siê (jeszcze) 
lêkamy, boimy, czujemy bardziej bezradnoœæ i pytamy co dalej? 
„Bo¿e mój Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³” (Mateusza 27,46).

Niedziela Zmartwychwstania: „Pokój wam”

Niedziela Zmartwychwstania. Zaskoczenie i zdumienie. Wydaje im 
siê, ¿e widz¹ zjawê. Jezu, to Ty ¿yjesz? Nie umar³eœ? Przecie¿ Józef i 
Nikodem z³o¿yli Cia³o Twe do grobu. Jesteœmy zamkniêci, jak ¿eœ 
siê tutaj do nas dosta³?

„Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniêtych, 
Jezu Zmartwychwsta³y ze œladami mêki. 
Ty jesteœ z nami, zeœlij swego Ducha, 
Panie nasz i Bo¿e uzdrów nasze ¿ycie”.

Nucê to co kiedyœ tak wpad³o mi w ucho i w serce. Przychodzisz 
Jezu mimo drzwi zamkniêtych. Nie jesteœ obra¿ony, na nikogo siê 
nie gniewasz, nikomu nie wymawiasz, nie mówisz na kim siê 
zawiod³eœ. Wszystkim mówisz: „Pokój wam” (Jana 20,19).

                                       x Przemys³aw Kompf

Jezus pierwszy raz upada 
pod ciê¿arem krzy¿a

„Bracia moi, jeœliby ktokolwiek z was 
zszed³ z drogi prawdy, a drugi go 
nawróci³, niech wie, ¿e kto nawróci³ 
grzesznika z jego b³êdnej drogi, wybawi 
duszê jego od œmierci i zakryje liczne 
grzechy”     (List Jakuba 5,19-20)

Jezus spotyka swoj¹ matkê

„Ja siê na to narodzi³em, aby daæ 
œwiadectwo prawdzie”      

         (Jana 18,37)
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25 kwietnia, w  czwart¹ wielkanocn¹ niedzielê prze¿ywan¹ jako 
niedziela Dobrego Pasterza, mam nadziejê, ¿e bêdzie to ju¿ mo¿liwe, 
chcia³bym poœwiêciæ kaplicê domow¹ przygotowywan¹ na probostwie. 
Prace remontowe trwa³y kilkanaœcie dni w lutym br. i poch³onê³y  
prawie 5 tys. z³. Trzeba by³o porz¹dnie ogarn¹æ œciany, na nowo zrobiæ 
pod³ogê, wymieniæ instalacjê elektryczn¹. Wczeœniej, oczywiœcie, trzeba 
by³o usun¹æ ca³¹ rupieciarniê, która zgromadzi³a siê w tym 
pomieszczeniu. Zakupione zosta³o w cenie 4300 z³ i zamontowane 
w œcianie pancerne niedu¿e tabernaculum,  To wszystko zosta³o zrobione 
do pocz¹tku marca. Kiedyœ pisa³em jak ten pomys³ zrodzi³ siê w czasie 
mojej choroby w listopadzie ub. roku. Nie bêdê wiêc teraz tego 
powtarza, jedynie powiem, ¿e im d³u¿ej o tym zadaniu myœla³em, tym 
bardziej czu³em, ¿e chcê je zrealizowaæ. Ca³y czas mam radoœæ, ¿e to ju¿ 
siê dzieje.

Do Wielkanocy maj¹ byæ zrobione ³awki do siedzenia, o³tarz, ambonka 
do czytania i parê innych drobiazgów stanowi¹cych wyposa¿enie 
kaplicy domowej. Na œcianie zawieszony zostanie krzy¿, który wreszcie 
doczeka swojego godnego miejsca. Przechowywany by³ w jednym ze 
schowków na probostwie. Od  pana koœcielnego Wojciecha Springera 
dowiedzia³em siê, ¿e przywióz³ go do parafii nie wiadomo z jakiego 
miejsca  ks. Jan Pieczonka, m³odszym i nowym mieszkañcom trzeba ju¿ 
podaæ, by³y proboszcz w Wierzenicy w latach 1984-1994. W chwili 
obecnej krzy¿ jest w rêkach naszego konserwatora pana Marka Krygiera. 

Wszystko ma byæ gotowe do Wielkanocy. Daje jeszcze trochê poœlizgu. 
Czwarta niedziela wielkanocna wydaje siê zupe³nie realna, ¿e bêdzie 

koniec. Jest to niedziela ku czci Jezusa Dobrego Pasterza. 
Zastanawia³em siê, czy kaplicy daæ jakiœ tytu³. OdpowiedŸ przysz³a 
sama. Kilkanaœcie tygodni temu pan Witalis Dobiñski, stolarz 
i rzeŸbiarz ze Swarzêdza podarowa³ mi wymown¹ ikonkê: Pasterza 
trzymaj¹cego na ramionach owcê. Zastanawia³em siê gdzie tê ikonkê 
powieszê. Kiedy zacz¹³ siê urzeczywistniaæ pomys³ kaplicy, miejsce jej 
sta³o siê dla mnie oczywiste. Ta ikona i to miejsce ma o czymœ mówiæ 
i coœ przypominaæ mi i potem nastêpcom: ty masz byæ dobrym 
pasterzem.
                                              x Przemys³aw Kompf

Cyrenejczyk pomaga nieœæ krzy¿ Jezusowi

„Dzieci nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem, 
ale czynem i prawd¹”   (1 Jana 3,18)

Weronika ociera twarz Jezusowi

„Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje 
jest prawd¹. Jak Ty Mnie pos³a³eœ na 
œwiat, tak i Ja ich na œwiat pos³a³em. 

A za nich Ja poœwiêcam w ofierze 
samego siebie, aby oni byli uœwiêceni 

w prawdziwe”  (Jana 17,17-19)

W niedzielê Dobrego Pasterza 
poœwiêcenie kaplicy domowej

12 marca, w 127 rocznicê œmierci 
Augusta Cieszkowskiego

„...M³odzie¿y kochana, która tu z nami nad trumn¹ tego patriarchy 
i duchowego wodza naszego stoisz, obyœ z wznios³ego przyk³adu 
Jego wytrwa³ej ca³e ¿ycie obejmuj¹cej pracy, wzór dla siebie wzi¹æ 
chcia³a! Patrz, jak On w nauce, pracy, w spe³nianiu obowi¹zku 
nigdy nie ustaje, zawsze innym przoduje; jak mu siê nigdy nie 
wydaje, ¿e ju¿ dosyæ umie, ¿e spocz¹æ ju¿ mo¿e! 

Tak i ty jakikolwiek kierunek ¿ycia sobie obierzesz lub obra³eœ, nie 
s¹dŸ, ¿e ci wolno w tym kierunku kiedykolwiek zaprzestaæ pracy 
i dalszego kszta³cenia siê ! Jak w modlitwie tak te¿ w nauce i pracy 
nigdy opuszczaæ siê nie wolno, chc¹c zadanie swoje na ziemi 
po¿ytecznie spe³niæ. A im wiêkszymi darami Bóg ciê uposa¿y³, tym 
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Drugi upadek Jezusa   

„A wielu pójdzie za ich rozpust¹, przez 
nich zaœ droga prawdy bêdzie obrzucona 
bluŸnierstwami” (2 Piotra 2,2)

Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty

„Ucieszy³em siê bardzo, ¿e znalaz³em 
wœród twych dzieci takie, 

które postêpuj¹ wed³ug prawdy 
zgodnie z przykazaniem jakie 
dostaliœmy od Ojca” (2 Jana 4)

wiêksza twoja odpowiedzialnoœæ, je¿eli tych darów dobrze nie 
u¿yjesz. Wiedz, ¿e ma³ym jeszcze jest nasz dorobek duchowy i ¿e 
twoim to zadaniem ten dorobek pomno¿yæ. O to z tej trumny 
upomina siê u ciebie, tego od ciebie ¿¹da œp. August Cieszkowski...!” 

Przytoczony fragment jest czêœci¹ doœæ d³ugiej mowy ¿a³obnej 
wyg³oszonej przez biskupa poznañskiego Edwarda Likowskiego 
w czasie uroczystoœci pogrzebowej œp. Augusta hr. Cieszkowskiego 
w marcu 1894 roku. Niektóre s³owa nios¹ siê jak echo przez wieki.

Od tamtego czasu przeminê³o ca³kowicie ju¿ kilka pokoleñ, 
prze¿ywaj¹cych swoj¹ m³odoœæ, potem wkraczaj¹cych w wiek dojrza³y, 
wreszcie bêd¹cych u kresu ¿ycia i schodz¹cych z tego œwiata. 
¯adnemu z nich poza naszym nie zosta³o oszczêdzone wojenne 
zmaganie siê o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski. Znaczone to zosta³o 
wielk¹ liczb¹ poleg³ych i pomordowanych, a tak¿e olbrzymi¹ strat¹ 
mnogich dóbr kultury materialnej. Na szczêœcie dziœ, nie bez pewnych 
zagro¿eñ, mo¿emy tworzyæ pokojowy dorobek Ojczyzny. 

Wspominaj¹c kolejn¹ rocznicê œmierci Augusta hr. Cieszkowskiego, 
potwierdzamy ¿e: pamiêæ o nim nie zaginê³a. On sam stale wyraŸnie 
do nas przemawia, pobudza do zaanga¿owania i podejmowania czynów 
ofiarnych, szlachetnych, do mi³oœci wzglêdem Boga, Koœcio³a 
i umi³owanej Ojczyzny, dla pomno¿enia jej dorobku duchowego 
i materialnego. 

Dla mnie osobiœcie wa¿nym z tego przes³ania jest: widzenie szerzej ni¿ 
tylko ciasno pojêty w³asny partykularny interes, czy zysk, dzia³anie 
solidarne, wspólne, jednoczenie siê z tymi, z którymi siê mo¿na 
zespalaæ. Konieczna jest wytrwa³oœæ krok po kroku w d¹¿eniu do celu 

i realizacji zadañ. Gdy nie mo¿na zrobiæ wszystkiego, zrobiæ tyle ile 
mo¿na. Œwiat buduje, zmienia, tworzy siê sob¹ i swoim przyk³adem, 
swoj¹ aktywnoœci¹, nie zaœ czekaniem, a¿ ktoœ coœ da, albo za mnie, czy 
dla mnie zrobi. Wymagaæ chcê przede wszystkim od siebie.
 
 x Przemys³aw Kompf 

Przed msz¹ w 127 rocznica œmierci Augusta Cieszkowskiego 
Delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prorektor 
prof. Roman Gornowicz i prof. Ma³gorzata Mañka z³o¿y³a wi¹zankê 
kwiatów i zapali³a znicz przy pomniku nagrobnym patrona uczelni. 
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Trzeci upadek

„Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu to 
samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 
prawdy. Jeœli wyznajemy nasze grzechy 
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuœci 
je nam i oczyœci z wszelkiej nieprawoœci” 
(I Jana 1,8-9)

Jezus obna¿ony z szat 

„Ka¿dy bowiem kto Ÿle czyni, nienawidzi 
œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby jego 

uczynki nie zosta³y ujawnione. Kto spe³nia 
wymagania prawdy, zbli¿a siê do œwiat³a, 

aby siê okaza³o, ¿e jego uczynki zosta³y 
dokonane w Bogu” (Jana 3,20-21)

W 1836 roku August Cieszkowski ukoñczy³ studia filozoficzne na 
Uniwersytecie w Berlinie. Wiod¹c¹ rolê w jego kszta³ceniu odgrywa³ 
profesor dozgonnymi przyjació³mi 
(Michelet zmar³ 12 grudnia 1893 roku, a August 12 marca 1894 roku). W 
ich korespondencji (ostatni list od Micheleta z 31 marca 1893 roku ) obok 
kwestii filozoficznych pojawia³y siê ze strony ma³¿eñstwa Micheletów 
(¿ona Maria Luiza) nawo³ywania Augusta do ma³¿eñstwa. Byæ mo¿e, na 
pocz¹tku ten temat wywo³a³ albo przypomnia³ sam August pisz¹c 30 
czerwca 1836 roku. 
Panie Profesorze!
Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³a mi mi³a wiadomoœæ o powiêkszeniu siê 
Pañskiej rodziny wskutek przyjœcia na œwiat ma³ego przysz³ego filozofa 
(najstarszy syn Micheleta, Pawe³); wedle przewidywañ mego kuzyna, 
wyra¿onych trochê mo¿e przedwczeœnie, ale które urzeczywistni¹ siê 
niew¹tpliwie, budzi on ju¿ piêkne nadzieje. Ufaj¹c przysz³ej jego wiedzy 
pomyœla³em wówczas, ¿e jeœli Opatrznoœæ zechcia³aby pewnego piêknego 
dnia obdarzyæ mnie podobnym potomkiem, sta³oby siê zupe³nie mo¿liwe, ¿e 
mój syn zaci¹gn¹³by wzglêdem Pañskiego równie donios³e zobowi¹zania 
intelektualne, jak to mia³o miejsce w stosunkach ich ojców. Jak Pan widzi, 
w radoœci, jak¹ mi sprawia ta wiadomoœæ, znalaz³a siê szczypta egoizmu, 
która jednak¿e mog³aby byæ darowana ze wzglêdu na szlachetne uczucia 
ojcowskie, które s¹ jej Ÿród³em; z pewnoœci¹ nie ma Pan w¹tpliwoœci, ¿e ju¿ 
zawczasu s¹ one we mnie silnie rozwiniête. 
Ponownie pisz¹c do Micheleta 10 paŸdziernika 1836 roku, dziêkuje mu za 

Karl Ludwig Michelet. Potem zostali 

przes³ane wiadomoœci o sobie i rodzinie, a problem matrymonium zyskuje 
w nim obudowê filozoficzn¹. 
Co zaœ do stanu, w który, w myœl nalegañ Pañskich, winienem ju¿ wst¹piæ, 
czyli stanu ma³¿eñskiego, jest to ca³kiem inna sprawa. Wyra¿am podziêkê 
za mi³e ¿yczenia, lecz nie s¹dzê, bym móg³ je niezad³ugo urzeczywistniæ. 
Nie znaczy to, abym nie mia³ sympatii dla ca³ej poezji ma³¿eñstwa, b¹dŸ 
te¿, abym nie by³ zdolny obj¹æ ca³ej donios³oœci jego idei, lecz musi Pan 
przyznaæ, ¿e to nie wystarcza. Zreszt¹, skoro Pan mi zaleca ponowne 
odczytanie z pism Hegla rozdzia³u o rodzinie {„Obiektywnym 
przeznaczeniem i tym samym etycznym obowi¹zkiem jest wst¹pienie w 
stan ma³¿eñski”, G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa}, mog³oby mi 
równie dobrze przyjœæ na myœl, aby poprosiæ Pana o rzucenie okiem na 
Fizjologiê ma³¿eñstwa Balzaca lub na pewne inne jego dzie³a albo te¿ na 
prace Georges Sand, a wreszcie na ró¿ne dowodzenia Fouriera dotycz¹ce 
zagadnieñ ma³¿eñstwa, nie licz¹c ju¿ ró¿nych innych piœmide³. Jak widaæ 
to w naszych podkreœleniach, August przysz³oœciowo nie neguje swoich 
uczuæ ojcowskich, ale œwiadomie odsuwa zawarcie ma³¿eñstwa na bli¿ej 
nieokreœlony, odleg³y czas. W korespondencji ta kwestia powraca w 
koñcówce obszernego listu Augusta z 18 marca 1837 roku.  Wiele mi³ych 
s³ów ³¹czê dla Szanownej Ma³¿onki Pana. Mam nadziejê, ¿e z chwil¹, gdy 
lepiej siê porozumiemy, nie bêdzie mia³a do mnie ¿alu z powodu mych 
pogl¹dów na sprawy ma³¿eñstwa. Po raz ostatnio pojawia siê w liœcie 
Micheleta z 6 kwietnia 1838 roku. Moja ¿ona poleca mi przes³aæ Panu 
pozdrowienia, ale wtedy dopiero daruje Panu ca³kowicie g³oszone 
pogl¹dy w sprawach matrymonialnych, gdy wyrzeknie siê ich Pan zupe³nie 
przez zawarcie prawdziwie chrzeœcijañskiego ma³¿eñstwa. W chwili, gdy 
to piszê, trwa jeszcze wielki post, ale dwukrotna pokuta na nic siê nie 
przyda, chyba ¿e wy¿ej wymienionym aktem religijnym dokona Pan swego 

Ma³¿eñstwo z filozofi¹ w tle
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Jezus przybity do krzy¿a

„...gniew Bo¿y objawia siê z nieba na 
wszelk¹ bezbo¿noœæ i nieprawoœæ tych 
ludzi ,,którzy przez nieprawoœæ 
nak³adaj¹ prawdzie pêta”     
(Rzymian 1,18)

Jezus umiera na krzy¿u

„Wiemy tak¿e, ¿e Syn Bo¿y przyszed³ i 
obdarzy³ nas zdolnoœci¹ rozumu,abyœmy 

poznawali Prawdziwego.
Jesteœmy w prawdziwym Bogu,w Synu 

Jego, Jezusie Chrystusie. On zaœ 
jest prawdziwym Bogiem 

i ¯yciem wiecznym”  (1 Jana 5,20)

nawrócenia. By³oby to dla Pana tym ³atwiejsze, ¿e rozrywki karnawa³u 
da³y Panu mo¿noœæ dokonania wyboru. Spodziewam siê, ¿e ostatniego 
karnawa³u nie spêdzi³ Pan mniej weso³o ni¿ poprzedni. Poœrednio kwestia 
ma³¿eñska pojawia siê w jak¿e smutnym w swoje wymowie liœcie 
Micheleta z 16 maja 1864 roku. 

Drogi Przyjacielu,
 

Gdy przeczyta Pan za³¹czone zawiadomienie (o œmierci ¿ony Marii 
Luizy), powie mi Pan, ¿e nie mam prawa ¿aliæ siê wobec Pana. Lecz, w 
istocie, jakkolwiek d³ugo trwa³o dane mi szczêœcie w porównaniu z 
przelotnym snem, jakim by³o szczêœcie Pana (œlub Augusta 19 kwietnia 
1857 roku, a œmieræ Heleny zwanej na co dzieñ Halin¹ 24 marca 1861 
roku), to w³aœnie jego d³ugie trwanie zdaje siê jeszcze rozj¹trzaæ ból. Jest 
on nazbyt dotkliwy, bym móg³ to wyraziæ. Jestem jednak pewien, ¿e odczuje 
go Pan wraz ze mn¹. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Osoby i wydarzenia znacz¹ce w swoim czasie upamiêtniane s¹ 
medalami (pierwsze medale epoki nowo¿ytnej pochodz¹ 
z XIV-wiecznych W³och) i medalionami. Wiêksze zainteresowanie 
artystów modelowaniem medalionów oraz popularyzowanie ich 
w szerokich krêgach publicznoœci datuje siê od pierwszej po³owy XIX 
w. Skoro August Cieszkowski mia³ niema³e dokonania to i jego postaæ 
znalaz³a swoje miejsce najpierw na medalionach, a póŸniej na 
medalach. Czym ró¿ni siê medal od medalionu, ten pierwszy jest 
dwustronny, a drugi jednostronny (spotyka siê te¿ pojêcie medal 
jednostronny). Wspó³czeœnie rozwój techniki sprawi³, ¿e medali 
i medalionów jest wiêcej ni¿ ongiœ. 
Medale z Augustem Cieszkowskim s¹ bardziej popularne ni¿ medaliony 
z jego podobizn¹. Najbardziej znany jest  medal z jego wizerunkiem na 

Medale i medaliony z Augustem Cieszkowskim
cz. 1 medale
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Wierzenicka Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczêtego

od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Mi³osierdzia
28 III – 11 IV

Zapraszamy do podjêcia modlitwy w intencji dziecka 
poczêtego, którego ¿ycie jest zagro¿one chorob¹ 
lub aborcj¹, aby dane mu by³o przyjœæ na œwiat.

Modlitw¹ obejmujemy jego rodziców. Matkê, która mo¿e 
mieæ mnóstwo ró¿nych lêków, bardzo uzasadnionych, aby 
zaufa³a Panu Bogu. Ojca, który mo¿e nie chcieæ wejœæ w 
opiekê nad swym dzieckiem, aby podj¹³ odpowiedzialnoœæ.
Prosimy te¿ Boga, aby stawia³ na ich drodze ludzi, którzy 
pomog¹, wespr¹ i nie zostawi¹ samych.

Duchowa adopcja jest modlitw¹, która trwa 9 miesiêcy, 
dotyczy jednego dziecka, którego imiê zna tylko Pan Bóg. 

Polega na codziennym odmawianiu jednej dziesi¹tki 
Ró¿añca i specjalnej modlitwy w intencji dziecka 
nienarodzonego i jego rodziców.

Modlitwa codzienna
„Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki 
Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹ oraz za 
wstawiennictwem œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, 
który opiekowa³ siê Tob¹ po urodzeniu – proszê Ciê w 
intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowa³am/em, a którego ¿ycie jest zagro¿one. 
Proszê, aby dane mu by³o przyjœæ na œwiat oraz o jego 
godne ¿ycie po narodzeniu. Daj rodzicom mi³oœæ 
i odwagê, aby swoje dziecko przyjêli i Tobie zaufali.

Duchow¹ Adopcjê rozpoczynamy prywatnie w dowolnym 
czasie w domu. Od niedzieli palmowej do niedzieli 
Mi³osierdzia w koœciele w Wierzenicy zostanie wystawiona 
ksiêga Duchowej Adopcji, gdzie bêdzie mo¿na, przy okazji 
nawiedzenia œwi¹tyni wpisaæ swoje imiê i nazwisko 
pozostawiaj¹c œlad naszej modlitwy, choæ nie jest to 
konieczne. G.D.
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awersie bêd¹cy nagrod¹ Uniwersytetu Poznañskiego (dziœ Uniwersytet 
Adama Mickiewicza) po raz pierwszy wrêczony 90 lat temu – w 1931 
roku. Autorstwa Jana Wysockiego wykonany z br¹zu, dwustronny, 
o œrednica 56 mm, wadze ok. 75 gramów, z 1936 roku (to dane domu 
aukcyjnego o roku powstania i parametrach). Urodzony w Mys³owicach 
w 1873 r. rzeŸbiarz, medalier, malarz studiowa³ malarstwo w 
Monachium. Od 1920 roku profesor Wydzia³u RzeŸby i Br¹zownictwa 
w Pañstwowej Szkole Przemys³u Artystycznego w Bydgoszczy. W 1923 
przeniós³ siê do Poznania, gdzie obj¹³ kierownictwo Wydzia³u RzeŸby i 
Br¹zownictwa w Instytucie Sztuk 
Plastycznych. W jego dorobku 
artystycznym znalaz³o siê ponad 
150 lanych medali, medalionów i 
plakiet. Na tym a dok³adnie tych 
z A. Cieszkowskim, jego 
podobizna wzorowana na 
portrecie Marcelego 
Krajewskiego wrêczonym 
Cieszkowskiemu podczas, 
spóŸnionego o 5 lat jubileuszu 
50-lecia pracy 10 wrzeœnia 1893 
r. i innych wizerunkach z tamtego 
czasu. Na awersie g³owa – lewy 
profil, poni¿ej sygnatura  J. Wysocki i napis w otoku AVGVST 
CIESZKOWSKI * 1814  + 1894, na rewersie nagi ch³opiec czy, zale¿nie 
od opisu postaæ mêska, wspinaj¹cy siê na ska³ê ze Sfinksem 
symbolizuj¹cym to co nieodgadnione, nieodkryte. Na skale w dwóch 
wierszach poziomy napis PER ASPERA AD ASTRA (ta sentencja 

³aciñska t³umaczona jest jako – przez trudy/trudnoœci do gwiazd), u do³u 
pod listewk¹ napis VNIVERSITATIS POSNANIENSIS PRAEMIVM. 
Egzemplarz tego medalu 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (MNP) datowany jest 
na 1924 rok. Ten rok zgodny jest 
z zapisem w ksi¹¿ce dr Joanny 
Eckhardt – Jan Wysocki, jego 
rzeŸby i medale, Poznañ 1939. 
(awers tego medalu jest na jej 
ok³adce). Do tego momentu 
wszystko zdaje siê uk³adaæ 
w logiczn¹ ca³oœæ i mo¿na to 
podsumowaæ stwierdzeniem, ¿e 
medal ten by³, tu ju¿ pierwsza 
doœæ trudna do rozstrzygniêcia 
w¹tpliwoœæ odnoœnie techniki wykonania, bity lub lany w 1924 i 1936 
roku. Przys³owiowe schody zaczynaj¹ siê kiedy okazuje siê, ¿e 
w Muzeum Narodowym w Warszawie (MNW) jest druga wersja tego 
medalu. Wed³ug MNW powsta³ przypuszczalnie w latach 1928-1936. 
Przy tej samej œrednicy wa¿y wiêcej, ok. 84 gramów, technikê okreœlono 
jak bicie stemplem. Awers jest taki sam, a na rewersie u do³u te¿ taki 
sam napis – VNIVERSITATIS POSNANIENSIS PRAEMIVM, nie ma 
s³ów PER ASPERA AD ASTRA. Powy¿ej zwrócony w lewo nagi 
ch³opiec pij¹cy nabran¹ d³oñmi wodê, mo¿na upatrywaæ w tym 
wyobra¿eniem Ÿród³a m¹droœci. Inny opis to postaæ nagiego m³odzieñca 
pij¹cego wodê ze zdroju skalnego. Ten sam awers i dwa ró¿ne obrazem, 

Cia³o Jezusa zdjête z krzy¿a

„Skoro ju¿ dusze swoje uœwiêciliœcie, 
bêd¹c pos³uszni prawdzie celem 
zdobycia nieob³udnej mi³oœci bratniej, 
jedni drugich gor¹co czystym sercem 
umi³ujcie”    (1Piotra 1,22)

Cia³o Jezusa z³o¿one do grobu

„W Nim tak¿e i wy us³yszawszy s³owo 
prawdy, Dobr¹ Nowinê waszego zbawienia, 
w Nim równie¿ uwierzyliœcie i zostaliœcie 
naznaczeni pieczêci¹ Ducha Œwiêtego, który 
by³ obiecany. On jest zadatkiem naszego 
dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, 
które nas uczyni w³asnoœci¹ Boga, ku 
chwale Jego majestatu” (Efezjan 1,13-14)
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a jednolite napisem u do³u 
rewersy. Na dodatek pojawia 
siê trzecia data – 1928, tak 
jest w katalogu opracowanym 
przez Wies³awê Kowalczyk – 
Medale Mennicy Pañstwowej, 
Warszawa 1969 gdzie w 1928 
r. figuruje medal ze Sfinksem.  
Najpopularniejszy katalog 
medali XIX wieku i do 1944 
roku - Jacek Strza³kowski – 
Medale Polskie 1901-1944, 
Warszawa 1981, potwierdza 
lata 1928 i 1936 – ze 

Sfinksem na rewersie. Jednak w przypadku medalu z 1928 r. podaje 
œrednicê 60 mm. Jako posiadaj¹ce go muzea wskazuje MNP i Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wroc³awiu (MSzM), podaje te¿, ¿e medale te 
wykonane s¹ z br¹zu. Oba muzea maj¹ tylko medale o œrednicy 55,8 
mm, a w MSzM jeden z trzech egzemplarzy wykonany jest ze srebra  – 
wersji z tego metalu nie ma w katalogu Strza³kowskiego. Niestety jak siê 
okazuje z perspektywy czasu Joanna Eckhardt nie u³atwi³a zadania 
wspó³czesnym badaczom twórczoœci J. Wysockiego. Do lat powstania 
w przypadku osób przyporz¹dkowywa³a medale tylko po tym kogo 
przedstawia³y na awersach. W ksi¹¿ce nie ma zdjêæ awersów medali z 
Cieszkowskim, ale w tab. 49 s¹ zdjêcia obu opisanych rewersów 
z podan¹ œrednic¹ 110 mm, a wiêc dwukrotnie wiêksz¹ i rokiem 1930. 
Innymi s³owy medale z Cieszkowskim powstawa³y w dwóch wersjach 
rewersu i mog³y powstaæ w dwóch wielkoœciach. Nie uda³o siê natrafiæ 
na medal o œrednicy 110 mm, ale Muzeum w Chorzowie ma medalion, 
z podobizn¹ jak na awersach, o œrednicy 116 mm. Nie jest on ujêty w 
przywo³anej ksi¹¿ce. Byæ mo¿e te medale i medalion o wiêkszej 
œrednicy artysta wykona³ na swoje potrzeby jako wzornik. Ten sam co na 
medalu z Cieszkowskim rewers – ch³opiec pij¹cy nabran¹ d³oñmi wodê 
jest na jednej z dwóch wersji medalu Wysockiego upamiêtniaj¹cego 
Heliodora Œwiêcickiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznañskiego 
datowanej przez Strza³kowskiego na 1923 r., czyli rok œmierci 
Œwiêcickiego. Poproszona o opiniê na temat rewersów medali Danuta 

Miehle, Kustosz Gabinet Monet i Medali MNW napisa³a. W sztuce 
medalierskiej znane s¹ ró¿ne przypadki zestawiania awersów 
i rewersów. Trudno w tej chwili stwierdziæ jaka by³a przyczyna tego. 
[…] Jest to w ka¿dym razie rzadkoœæ, a nie zasada czêsto spotykana. 
Robiono tak niekiedy przy medalach nagrodowych z wystaw, ale to ju¿ 
inna kwestia. Zatem wszystko zda siê przemawiaæ za tym, ¿e wersja 
medalu z ch³opcem pij¹cym wodê by³a pierwsz¹ – z 1924 r. Rok ten nie 
jest w pe³ni jednoznacznie  potwierdzony w ¿adnym ze Ÿróde³ pisanych, 
do których uda³o siê nam dotrzeæ. Do naszych ustaleñ przychylaj¹ siê 
muzealnicy: Danuta Miehle – MNW, Józef Dembiniok – Kierownik 
Dzia³u  Dzia³u Numizmatyki i Medalierstwa Muzeum w Chorzowie, 
Barbara Kozarska-Orzeszek – Kierownik MSzM, którzy bardzo 
¿yczliwie konsultowali nasze ustalenia i wspomagali nas swoimi 
informacjami, jesteœmy im niezmiernie wdziêczni. Medal z Augustem 
Cieszkowskim przyznawany by³ po decyzji Senatu Uniwersytetu 
Poznañskiego. Podczas posiedzenia Senatu uczelni dnia 23.03.1928 r. 
poruszono kwestiê utworzenia medali z wizerunkami Heliodora 

Œwiêcickiego i Augusta Cieszkowskiego autorstwa Jana Wysockiego. 
Choæ wed³ug J. Eckhardt medale z ich wizerunkiem powsta³y ju¿ 
w 1923 i 1924 r. to w protoko³ach z posiedzeñ Senatu z okresu 
19 czerwca 1919 r. – 17 lipca 1925 r. nie ma o nich ¿adnej wzmianki. W 
teczce poœwiêconej przyznawaniu medali dla studentów i absolwentów 
Wydz. Rolniczo-Leœnego UP obejmuj¹cej lata 1928-1938 (sygn. AUAM 
15/729) jest informacja o  przyznawaniu medalu z wizerunkiem 



20 212 [165] 2021

a jednolite napisem u do³u 
rewersy. Na dodatek pojawia 
siê trzecia data – 1928, tak 
jest w katalogu opracowanym 
przez Wies³awê Kowalczyk – 
Medale Mennicy Pañstwowej, 
Warszawa 1969 gdzie w 1928 
r. figuruje medal ze Sfinksem.  
Najpopularniejszy katalog 
medali XIX wieku i do 1944 
roku - Jacek Strza³kowski – 
Medale Polskie 1901-1944, 
Warszawa 1981, potwierdza 
lata 1928 i 1936 – ze 

Sfinksem na rewersie. Jednak w przypadku medalu z 1928 r. podaje 
œrednicê 60 mm. Jako posiadaj¹ce go muzea wskazuje MNP i Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wroc³awiu (MSzM), podaje te¿, ¿e medale te 
wykonane s¹ z br¹zu. Oba muzea maj¹ tylko medale o œrednicy 55,8 
mm, a w MSzM jeden z trzech egzemplarzy wykonany jest ze srebra  – 
wersji z tego metalu nie ma w katalogu Strza³kowskiego. Niestety jak siê 
okazuje z perspektywy czasu Joanna Eckhardt nie u³atwi³a zadania 
wspó³czesnym badaczom twórczoœci J. Wysockiego. Do lat powstania 
w przypadku osób przyporz¹dkowywa³a medale tylko po tym kogo 
przedstawia³y na awersach. W ksi¹¿ce nie ma zdjêæ awersów medali z 
Cieszkowskim, ale w tab. 49 s¹ zdjêcia obu opisanych rewersów 
z podan¹ œrednic¹ 110 mm, a wiêc dwukrotnie wiêksz¹ i rokiem 1930. 
Innymi s³owy medale z Cieszkowskim powstawa³y w dwóch wersjach 
rewersu i mog³y powstaæ w dwóch wielkoœciach. Nie uda³o siê natrafiæ 
na medal o œrednicy 110 mm, ale Muzeum w Chorzowie ma medalion, 
z podobizn¹ jak na awersach, o œrednicy 116 mm. Nie jest on ujêty w 
przywo³anej ksi¹¿ce. Byæ mo¿e te medale i medalion o wiêkszej 
œrednicy artysta wykona³ na swoje potrzeby jako wzornik. Ten sam co na 
medalu z Cieszkowskim rewers – ch³opiec pij¹cy nabran¹ d³oñmi wodê 
jest na jednej z dwóch wersji medalu Wysockiego upamiêtniaj¹cego 
Heliodora Œwiêcickiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznañskiego 
datowanej przez Strza³kowskiego na 1923 r., czyli rok œmierci 
Œwiêcickiego. Poproszona o opiniê na temat rewersów medali Danuta 

Miehle, Kustosz Gabinet Monet i Medali MNW napisa³a. W sztuce 
medalierskiej znane s¹ ró¿ne przypadki zestawiania awersów 
i rewersów. Trudno w tej chwili stwierdziæ jaka by³a przyczyna tego. 
[…] Jest to w ka¿dym razie rzadkoœæ, a nie zasada czêsto spotykana. 
Robiono tak niekiedy przy medalach nagrodowych z wystaw, ale to ju¿ 
inna kwestia. Zatem wszystko zda siê przemawiaæ za tym, ¿e wersja 
medalu z ch³opcem pij¹cym wodê by³a pierwsz¹ – z 1924 r. Rok ten nie 
jest w pe³ni jednoznacznie  potwierdzony w ¿adnym ze Ÿróde³ pisanych, 
do których uda³o siê nam dotrzeæ. Do naszych ustaleñ przychylaj¹ siê 
muzealnicy: Danuta Miehle – MNW, Józef Dembiniok – Kierownik 
Dzia³u  Dzia³u Numizmatyki i Medalierstwa Muzeum w Chorzowie, 
Barbara Kozarska-Orzeszek – Kierownik MSzM, którzy bardzo 
¿yczliwie konsultowali nasze ustalenia i wspomagali nas swoimi 
informacjami, jesteœmy im niezmiernie wdziêczni. Medal z Augustem 
Cieszkowskim przyznawany by³ po decyzji Senatu Uniwersytetu 
Poznañskiego. Podczas posiedzenia Senatu uczelni dnia 23.03.1928 r. 
poruszono kwestiê utworzenia medali z wizerunkami Heliodora 

Œwiêcickiego i Augusta Cieszkowskiego autorstwa Jana Wysockiego. 
Choæ wed³ug J. Eckhardt medale z ich wizerunkiem powsta³y ju¿ 
w 1923 i 1924 r. to w protoko³ach z posiedzeñ Senatu z okresu 
19 czerwca 1919 r. – 17 lipca 1925 r. nie ma o nich ¿adnej wzmianki. W 
teczce poœwiêconej przyznawaniu medali dla studentów i absolwentów 
Wydz. Rolniczo-Leœnego UP obejmuj¹cej lata 1928-1938 (sygn. AUAM 
15/729) jest informacja o  przyznawaniu medalu z wizerunkiem 



22 232 [165] 2021

Cieszkowskiego. W oparciu o uchwa³ê z 23.03.1928 r., srebrny medal 
przyznany przez Radê Wydzia³u Rolniczo-Leœnego 25 paŸdziernika 
1931 r., otrzyma³ dr Felicjan Dembiñski. PóŸniej jako jeden z czterech  
adaptowanych synów Augusta Adofa „Gugi” Cieszkowskiego u¿ywa³ 
nazwiska Cieszkowski-Dembiñski. Czy by³ to medal z Cieszkowskim 
czy Œwiêcickim? Prof. Andrzej Dubas, który kszta³ci³ siê pod 
kierunkiem prof. Dembiñskiego mówi, ¿e dwa razy jego mistrz 
pokazywa³ mu ten medal, z Cieszkowskim na awersie. W; Kronika 
Uniwersytetu Poznañskiego za rok szkolny 1931/32 …. Poznañ 1933 
zapisano, ¿e 25 paŸdziernika 1931 r., co ciekawe by³a to niedziela, 
podczas inauguracji roku szkolnego 1931/32 nowy rektor prof. Jan 
Sajdak powiedzia³. Uniwersytet Poznañski postanowi³, by w czasie 
inauguracji nagradzaæ medalami tych wychowanków, którzy napisali 
najlepsze prace naukowe w ubieg³ym roku akademickim. W tym roku 
nagradzamy tych, którzy w czasie od za³o¿enia Uniwersytetu byli 
naszymi luminarzami. […] Szczêœliwym siê czujê, ¿e jestem pierwszym 
rektorem, który ma zaszczyt nagradzaæ medalami za pilnoœæ, za pracê, za 
piêkne postêpy u nauce. […] Pozwolicie Pañstwo, ¿e przedstawiê Wam 
tych, którzy w czasie studjów uniwersyteckich pokazali, ¿e potrafi¹ iœæ 
Per aspera ad astra. Dwie osoby poœmiertnie otrzyma³y medal z³oty, 
przeznaczone dla nich medale i dyplomy pozosta³y w archiwum 
Uniwersytetu. Medal srebrny otrzyma³o 17 osób, a br¹zowy 54 osoby. 
Kronika Uniwersytetu Poznañskiego za rok szkolny 1932/33…, Poznañ 
1934, jednoznacznie wyjaœnia kwestie medali, z Cieszkowskim czy 
Œwiêcickim. Medal z³oty. Mg.[magister] Jerzy Schimmel z Wydzia³u 
prawno-ekonomicznego med.[al] Cieszkowskiego. Zosta³y te¿ rozdane 
medale srebrne i br¹zowe. Spoœród tych z Cieszkowskim by³ 1 srebrny 
i 7 br¹zowych, a ze Œwiêcickim 4 srebrne i 15 br¹zowych. Po kilku 
latach informacje o przyznanych medalach, w znacznie mniejszej ich 
liczbie, pojawia³y siê tylko w sprawozdaniach niektórych wydzia³ów. 
Pytania, na które nie uda³o siê nam znaleŸæ jednoznacznej odpowiedzi to 
kryterium przyznawania medalu z Cieszkowskim lub Œwiêcickim. 
W przypadku medali wrêczonych 8 paŸdziernika 1933 r. rysuje siê 
podzia³ wed³ug wydzia³ów, nagrodzeni z prawno-ekonomicznego i 
humanistycznego otrzymywali medal Cieszkowskiego, a z: lekarskiego, 
matematyczno-przyrodniczego i rolniczo-leœnego ze Œwiêcickim. Drugie 
to, z którym rewersem wrêczany by³ medal Cieszkowskiego. Wersja ze 

Sfinksem jest czêstsza i od czasu do czasu pojawia siê na aukcjach, 
w katalogach okreœlana jest jako rzadka lub bardzo rzadka. To oraz 
s³owa rektora Sajdaka: potrafi¹ iœæ Per aspera ad astra sugeruj¹, ¿e to 
ona by³a nagrodow¹. Ta z pij¹cym wodê, tak¿e w przypadku 
Œwiêcickiego, jest wyj¹tkowo rzadka. Nie sposób okreœliæ ile powsta³o 
medali Wysockiego z Cieszkowskim, tym bardziej z podzia³em na 
metale, z których zosta³y wykonane i rewersy. 
W 1959 roku Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Poznaniu upamiêtni³a 
jubileusz 40-lecia akademickich studiów rolniczych i leœnych medalem. 
Na rewersie wizerunek Cieszkowskiego jest prawie zgodny z 
przedwojennym medalem Wysockiego, jednak bez sygnatury artysty. Na 
awersie w otoku napis; CZTERDZIESTOLECIE STUDIÓW AKAD. 
ROLNICZYCH I LEŒNYCH. Pod listewk¹ 1919-1959 POZNAÑ nad 
ni¹ liœæ dêbu i k³os, a 
pomiêdzy nimi pochodnia. 
Jak twierdzi prof. Jerzy 
Wiœniewski te medale te¿ 
by³y przyznawane jako 
br¹zowe, srebrne i z³ote. 
Przynajmniej czêœciowo 
kruszec medalu powi¹zany 
by³ z osi¹gniêciem stopniu 
naukowego. Wymiary 
zgodne jak tego ze 
Sfinksem. Medal taki by³ 
w posiadaniu prof. Felicjana 
Cieszkowskiego-
Dembiñskiego. Nie uda³o 
siê ustaliæ kto go wykona³, 
czy mo¿e Wysocki, a jeœli 
nie to czy by³o to za jego zgod¹, jeszcze ¿y³ – zmar³ w 1960 r. Tu 
równie¿ brak wiadomoœci odnoœnie liczby powsta³ych egzemplarzy.
Na wspó³czesnym medalu postaæ A. Cieszkowskiego te¿ znajduje siê na 
rewersie. To medal 100-lecia AKADEMICKICH STUDIÓW 
ROLNICZO LEŒNYCH 1919-2019, o czym informuje napis na 
awersie. Popiersie Cieszkowskiego wzorowane jest na przywo³anym ju¿ 
portrecie Krajewskiego i fotografiach z epoki ale frontem, a nie bokiem. 
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Napisy w otoku, u góry UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W 
POZNANIU, u do³u AUGUST HRABIA CIESZKOWSKI PATRON 
UCZELNI. Ma œrednicê 70 mm, wa¿y ok 95 gramów. Powsta³ w firmie 
Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz wed³ug projektu Agnieszki 

Domaszewicz z Dzia³u 
Marketingu Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Odlany 
zosta³ metod¹ ciœnieniow¹ ze 
stopu nie¿elaznego ZnAl 
(cynk, aluminium), nastêpnie 
pokryty metod¹ 
elektrochemiczn¹ miedzi¹ 
(Cu) oraz stopem mosi¹dzu. 
Na koniec w celu nadania 
wyrazu artystycznego, medal 
zosta³ rêcznie spatynowany 
oraz pokryty bezbarwnym 
werniksem w celu ochrony 
przed wp³ywami atmosfery. 

Ustanowiony z okazji 100-lecia 
Akademickich Studiów Rolniczo-
Leœnych, przyznawany za zas³ugi dla 
rozwoju naukowego, dydaktycznego i 
organizacyjnego akademickich 
studiów rolniczo-leœnych 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. W tym przypadku 
wiemy, ¿e wykonany zosta³ w iloœci 
100 sztuk. 
Dziêkujemy za pomoc w gromadze-
niu materia³ów, obok osób 
wymienionych w tekœcie Danucie 
i prof. Janowi Michniewiczom, 
prof. Ma³gorzacie Mañka.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

22 i 23 marca min¹³ drugi termin nawiedzenia obrazu 
MB Czêstochowskiej jaki by³ wyznaczony dla naszej parafii. Stan 
epidemii sprawia, ¿e peregrynacja obrazu po parafiach Archidiecezji 
Poznañskiej zosta³a w paŸdzierniku ub. roku po raz drugi wstrzymana. 
W chwili obecnej kopia Obrazu MB Czêstochowskiej znajduje siê 
w kaplicy Sióstr El¿bietanek w Poznaniu przy ul. £¹kowej. Oczywiœcie, 
nikt nie wie kiedy nast¹pi wznowienie nawiedzenia obrazu w parafiach.

Trochê ba³em siê, ¿e gdyby wznowiono pielgrzymkê obrazu 
w najbli¿szym czasie, nasz termin móg³by wypaœæ w okresie letnim. 
To z kolei mog³oby kolidowaæ z zaplanowanymi na okres wakacji 
wyjazdami dzieci i m³odzie¿y w lipcu do Sandomierza oraz doros³ych 
w sierpniu do Zamoœcia. W chwili obecnej wydaje siê, ¿e w³aœnie mija 
takie zagro¿enie pokrycia siê tych terminów.

Wobec tej wielkiej niepewnoœci nie wiadomo jak u³o¿yæ przygotowania 
do tej uroczystoœci. Jak zaplanowaæ rekolekcje, jak zapraszaæ goœci, 
których, jako zwi¹zanych z naszym miejscem, chcia³oby siê w tym 
szczególnym czasie widzieæ w Wierzenicy.

Niezale¿nie od wszystkiego, po Wielkanocy, jak tylko pan organista 
wróci po wypadku do si³, zaczniemy uczyæ siê pieœni, które chcia³bym 
by sta³y siê znakiem naszej wierzenickiej uroczystoœci, bo przecie¿ 
powinniœmy mieæ coœ swojego, czego nie bêdzie w innych miejscach.. 
Chcia³bym byœmy coœ piêknie wyœpiewali. Najpierw, zwi¹zane z 
biblijn¹ scen¹ nawiedzenia przez Maryjê do swej krewnej El¿biety: 
„A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana, przychodzi do mnie, sk¹d¿e mi 
to”(por. £ukasza 1,43, ) i drugie: „Wielkie rzeczy uczyni³ mi 
Wszechmocny, œwiête jest Imiê Jego” (tam¿e 1,49). Wreszcie s³owa 
Maryi ze sceny w Kanie Galilejskiej „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn 
mój wam powie, zróbcie to” (por. Jana 2,5). Z innych pieœni chcia³bym 
byœmy wyœpiewali piêknie z ró¿añcem w rêku pieœñ o ko³odzieju NMP. 

 x Przemys³aw Kompf

Nawiedzenie obrazu MB Czêstochowskiej 
nie wiadomo kiedy
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Od 1 marca br. zmieni³a siê godzina mojego dy¿uru w sta³ym 
konfesjonale w farze poznañskiej. Od szeregu lat godziny mojego 

dy¿uru by³y we wtorek od 8:00 
do 10:00. Teraz musia³em siê 
przenieœæ ze wzglêdu na inne 
zajêcia na czwartek od 14:00 
do 16:00. Informujê 
o tym bo wiem z rozmów, ¿e 
w parafii s¹ osoby, które w celu 
przyjêcia sakramentu pojednania 
udawa³y siê nie raz do Poznania 
do fary. Ka¿dy ma prawo wyboru 
miejsca, tak¿e spowiednika. Osoba 

proboszcza nie ka¿demu musi odpowiadaæ. Czujê siê wiêc zobowi¹zany 
by o tej zmianie publicznoœæ powiadomiæ. 

xpk 

Zmiana mojego dy¿uru w farze poznañskiej

Na zdrowy rozs¹dek wszystko ju¿ dawno powinno byæ za³atwione. 
Niestety, kilka miesiêcy trzeba by³o czekaæ a¿ w rejestrze s¹dowym 
odnotowane zosta³y zmiany dotycz¹ce wydzielonej pod cmentarz 
dzia³ki. Maj¹c ca³¹ dokumentacjê w rêku, mo¿na to uczyniæ bardzo 
szybko ale niestety tak siê nie da. Trzeba czekaæ bo jest epidemia, 
wszyscy pracuj¹ zdalnie. Epidemia rzeczywiœcie spowolni³a ca³y szereg 
urzêdniczych aktywnoœci i œwietnie t³umaczy ka¿d¹ opiesza³oœæ. 

W chwili obecnej maj¹c do koñca uregulowany stan prawny Krajowy 
Oœrodek Wspierania Rolnictwa Oddzia³ w Warszawie mo¿e wreszcie 
przyst¹piæ do og³oszenia przetargu, do którego musimy stan¹æ.
Czy na ostatniej prostej jeszcze coœ nie wyskoczy tego niestety nie wiem 
i te¿ tego nie wykluczam ale i tak zaczynam byæ coraz wiêkszym 
optymist¹.
 xpk

Znowu kroczek do przodu 
 w sprawie poszerzenia cmentarza

Wiele jest zapytywañ dotycz¹cych tegorocznych wakacji. Oczywiœcie, 
ze wzglêdu epidemiê trudno jest w marcu przewidzieæ co bêdzie 
mo¿liwe w lipcu i sierpniu. Wed³ug zapowiedzi w³adz, wakacyjne 
wyjazdy nie powinny byæ zagro¿one. Nawet mówi siê, ¿e ze wzglêdu na 
stwierdzon¹ ma³¹ aktywnoœæ ruchow¹ dzieci i m³odzie¿y wskazane 
bêdzie organizowanie takich wyjazdów.

Dzieciom i m³odzie¿y chcemy zaproponowaæ wycieczkê do 
Sandomierza. W tym samym miejscu w ubieg³ym roku by³y osoby 
doros³e. Byliœmy wszyscy z tego wyjazdu zadowoleni. Termin: od 
niedzieli 11 lipca do soboty 17 lipca. W sumie 6 noclegów. Doros³ym 
proponujemy wycieczkê do Zamoœcia w od niedzieli 22 sierpnia do 
pi¹tku 27 sierpnia. Jak zawsze 5 noclegów.

W chwili kiedy „Wierzeniczenia” dotr¹ do r¹k czytelników zapisy na 
wyjazdy do tych miejsc bêd¹ ju¿ za nami. Wtedy bêdziemy wiedzieæ ilu 
chêtnych do tego czasu siê zg³osi³o i czy s¹ jeszcze jakieœ wolne 
miejsca.

Sandomierz, podobnie jak wczeœniej Kazimierz Dolny zrobi³ na mnie 
du¿e wra¿enie. Piêkne miejsce znaczone ciekaw¹ histori¹. 
W Zamoœciu by³em jeden raz w ¿yciu w latach siedemdziesi¹tych 
w czasie wycieczki 
studentów III roku 
historii UAM. By³o 
to wiêc ju¿ bardzo 
dawno. Nic w³aœciwie 
z tego miasta nie 
pamiêtam, poza 
wra¿eniem, ¿e by³o 
tam piêknie. Sam 
wiêc czekam z 
radoœci¹ na ten 
wyjazd. 

Modlê siê szczerze, 
¿eby epidemia nie wystraszy³a ludzi albo swym zasiêgiem nie 
pokrzy¿owa³a naszych planów.
 xpk

Wakacje w Sandomierzu i Zamoœciu
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Komunikat dla kandydatów do bierzmowania 
 i rodziców dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii œw. 
z rocznika 2020 i 2021

W zwi¹zku z tym, ¿e fala epidemii nie opada nie ma mo¿liwoœci 
organizowania spotkañ przygotowawczych do przyjêcia Sakramentu 
Bierzmowania i I Komunii Œw. Wszystko pozostaje w gestii 
osobistego zaanga¿owania i samodzielnego przygotowania siê do 
tych uroczystoœci. 

Du¿a czêœæ kandydatów do bierzmowania nie zg³osi³a siê 
indywidualnie po tematy do osobistego opracowania, a tymczasem 
w lutym min¹³ termin przyjœcia ju¿ z drugim tematem. Proszê 
o zainteresowanie siê spraw¹, osobiste zg³oszenie i nadrobienie 
zaleg³oœci. 

Przy tej okazji mówiê, ¿e nic nie wiadomo kiedy bierzmowanie 
bêdzie mo¿liwe. Mia³o ono byæ przy okazji przypadaj¹cej w tym roku 
wizytacji biskupiej w parafii. Jest ona zapowiedziana ale jej termin 
nie jest jeszcze og³oszony. Czy w zwi¹zku z opóŸnieniem w 
nawiedzeniu Obrazu MB Czêstochowskiej, odejœciem jednego 
biskupa pomocniczego z Poznania do diecezji kaliskiej i przebiegiem 
epidemii, nie nast¹pi¹ przesuniêcia na przysz³y rok tego na razie nikt 
nie mo¿e powiedzieæ. Dlatego pozostaje du¿a niepewnoœæ, 
Niezale¿nie od wszystkiego coœ dla siebie w wymiarze duchowym 
kandydaci do bierzmowania mog¹ zrobiæ i o to proszê.

Nie wydaje siê by by³a mo¿liwoœæ w maju zorganizowania jednej 
uroczystoœci I Komunii œw. dla wszystkich dzieci i to zarówno tych, 
które zosta³y jeszcze z ub. roku, jak i tych z bie¿¹cego. Bardzo proszê 
by rodzice zg³aszali siê dla ustalenia indywidualnego terminu 
uroczystoœci swojego dziecka. Mo¿na, a nawet by³oby dobrze, ³¹czyæ 
siê po dwie, maksymalnie trzy rodziny dla jednej uroczystoœci. 
Wtedy ³atwiej bêdzie zorganizowaæ dla nich w ma³ej grupie 
przygotowawcze spotkania.
 xpk

Piêknie napisano w ulotce: „Pomoc jednej osobie nie zmienia ca³ego 
œwiata ale mo¿e zmieniæ œwiat jednej osoby”. W pracy z osobami 
bezdomnymi stale potrzeba wielu rozmaitych œrodków pocz¹wszy od 
banda¿y i plastrów, gazików, poprzez ró¿nego rodzaju œrodki do 
dezynfekcji, tak¿e przeciwko wszawicy, skoñczywszy na maœciach 
i podstawowych tabletkach np. przeciw przeziêbieniu. Tak¿e œrodki 
czystoœci jak myd³o, szampon do w³osów, czy proszki do prania. 

Gdyby ktokolwiek chcia³ siê w³¹czyæ w akcjê pomocy, mo¿e to zrobiæ 
do poniedzia³ku wielkanocnego w³¹cznie za poœrednictwem parafii 
przynosz¹c tutaj swój dar na ten cel. Zbieramy wy³¹cznie ofiary 
rzeczowe, które bêdzie mo¿na zostawiaæ w przedsionku koœcio³a albo 
przy bocznym o³tarzu.
 xpk

Proœba Sióstr El¿bietanek: leki dla bezdomnych 
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Wprowadzenie: 

Œwiêcenie pokarmów œwi¹tecznych  jest starym zwyczajem Koœcio³a. 
Œw. Pawe³ aposto³ uj¹³ to s³owami: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 
innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie”  (I List do 
Koryntian 10,31). Spo¿ywanie posi³ku jest te¿ czynnoœci¹ œwiêt¹, 
dlatego  Koœció³ stale powtarza zachêtê by modliæ siê przed i po 
jedzeniu, a na najwiêksze œwiêto Zmartwychwstania œwiêcimy tak¿e 
pokarmy.             

Proœmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wœród tych, którzy Go mi³uj¹, 
aby pob³ogos³awi³ te pokarmy przygotowane na stó³ wielkanocny.

Modlitwa poœwiêcenia

Panie Jezu Chryste, Ty w dzieñ przed mêk¹ i œmierci¹ poleci³eœ uczniom 
przygotowaæ paschaln¹ wieczerzê, w dniu zmartwychwstania przyj¹³eœ 
zaproszenie dwóch uczniów i zasiad³eœ z nimi do sto³u, a póŸnym 
wieczorem przyszed³eœ do Aposto³ów, aby wraz z nimi spo¿yæ posi³ek. 
Prosimy Ciê, pozwól nam z wiar¹ prze¿ywaæ Twoj¹ obecnoœæ miêdzy 
nami podczas wielkanocnego posi³ku, abyœmy mogli siê radowaæ 
udzia³em w Twoim ¿yciu i zmartwychwstaniu. 

Chlebie ¿ywy, który zst¹pi³eœ z nieba i dajesz ¿ycie œwiatu, pob³ogos³aw 
+ ten chleb i wszelkie œwi¹teczne pieczywo na pami¹tkê chleba, którym 
nakarmi³eœ s³uchaj¹cych Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wzi¹³eœ 
w swoje œwiête i czcigodne rêce, aby go przemieniæ w swoje Cia³o. 
Baranku Bo¿y, Ty pokona³eœ z³o i obmy³eœ œwiat z grzechów, 
pob³ogos³aw + to miêso, wêdliny i wszelkie pokarmy, które bêdziemy 
jedli na pami¹tkê baranka paschalnego i œwi¹tecznych potraw, jakie Ty 
spo¿y³eœ z Aposto³ami podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Chryste, nasze ¿ycie i zmartwychwstanie, pob³ogos³aw + te jajka, znak 
nowego ¿ycia, abyœmy dziel¹c siê nimi w gronie rodziny, bliskich 
i goœci, mogli siê tak¿e dzieliæ wzajemnie radoœci¹ z tego, ¿e jesteœ 
z nami. Pozwól nam wszystkim dojœæ do Twojej wiecznej uczty w domu 
Ojca, gdzie ¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chryste zasi¹dŸ wœród nas!

B³ogos³awieñstwo pokarmów wielkanocnych 

Poniedzia³ek, wtorek okazja do spowiedzi w koœciele 
od 18:00 do 18:30 i potem tak d³ugo jak bêd¹ ludzie. 

Œroda okazja do spowiedzi œw w Kar³owicach 
od 18:00 do 18:30 i potem tak d³ugo jak bêd¹ ludzie.

Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18:30 
Potem do 20:30 okazja do spowiedzi.
Modlitewne czuwanie w koœciele w nocy z czwartku na pi¹tek.

Wielki Pi¹tek
Od 8:00 obejœcie chorych: Kar³owice, Dêbogóra, Mielno, 
Wierzonka i Wierzenica. 
O 15:00 droga krzy¿owa w koœciele, póŸniej okazja do spowiedzi.
Liturgia Mêki Pañskiej o 18:30. Potem do 20:30 okazja do spowiedzi.  
Modlitewne czuwanie w koœciele w nocy z pi¹tku na sobotê 

Wielka Sobota
Modlitewne czuwanie w koœciele do 22:00.

Œwiêcenie potraw: 
8:30 Wierzenica koœció³ * 9:00 Wierzonka przed 5 blokiem *
9:10 Wierzonka przy krzy¿u * 9:20 Wierzonka przy figurze * 
9:30 Kar³owice miêdzy blokiem 2 i 4 * 9:40 Kar³owice przed 6 * 
9:50 Kar³owice kaplica * 10:00 Dêbogóra przy figurze przy wjeŸdzie * 
10:10 Dêbogóra przy figurze przy D¹brówki * 10:20 Mielno Akacjowa 
przy skrêcie do numerów 4 *10:30 Mielno przy krzy¿u. *
15:00 Barcinek * 15:10 Bugaj * 16:00, 16:30, 17:00 Wierzenica koœció³.
od 15:45 do 17:30 miêdzy kolejnymi œwiêceniami okazja do spowiedzi/
Liturgia Wigilii Paschalnej o 22:00.

Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek Wielkanocny 
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê i dodatkowo o 15:00. 

Uwaga! Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹, w ostatniej chwili 
mog¹ byæ wprowadzone jakieœ zmiany, dlatego te¿ nale¿y œledziæ   
w koœciele komunikaty w niedzielê przed Wielkanoc¹ i tak¿e 
w Wielkim Tygodniu na stronie internetowej parafii.
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Zapraszamy 
do adoracji 
i czuwania 
w naszym 

wierzenickim 
koœciele
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