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W Bo¿e Narodzenie: 
„Pos³ani w pokoju 

Chrystusa”

Kiedy z Adwentem rozpoczyna siê nowy rok liturgiczny. M¹droœæ 
Koœcio³a proponuje jakieœ duszpasterskie zawo³anie. W tym roku ono 
brzmi bardzo ³adnie:  „Pos³ani w pokoju Chrystusa”. Piêknie ono 
wybrzmiewa w dniach Bo¿ego Narodzenia.
Jezus Chrystus, narodzony Zbawiciel jest dla mnie 
b³ogos³awieñstwem pokoju Bo¿ego. 
Wol¹ Bo¿¹ nie jest to bym ¿y³ w lêku, niepokoju. Wrêcz przeciwnie, 
zamys³em  Bo¿ym jest to bym jako cz³owiek cieszy³ siê pokojem  serca. 
To, ¿e ludzie tego nie maj¹ wynika z tego, ¿e natchnieñ na swoje ¿ycie 
szukaj¹ nie tam gdzie trzeba  i znajduj¹ w tych miejscach to co tam jest 
do znalezienia, czyli mnóstwo frustracji i niepokoju. 
Pragnienie Bo¿e jest niewielkie. Bym do swojego ¿ycia przyj¹³ w sercu 
³askê narodzonego Zbawiciela, tego który póŸniej na drzewo krzy¿a 
zabra³ wszystkie lêki i niepokoje œwiata. Tamte, jemu teraŸniejsze 
i przysz³e. Kiedy Jezus Zmartwychwsta³y stan¹³ przed uczniami 
(zatrwo¿onym i zalêk³ym  zdaje siê, ¿e widz¹ ducha), powiedzia³ do nich 
„Pokój Wam”. Nie opowiada³, jak to czêsto siê nam zdarza, ¿e jest 
obra¿ony, na kogo siê gniewa, nikomu nic nie wymawia³ i nie mówi³ na 
kim siê zawiód³. Przyszed³ z b³ogos³awieñstwem pokoju. 
To b³ogos³awieñstwo pokoju Jezusa dosta³em wiêc jako dar na moje 
¿ycie. Jeœli mam to dla siebie, mam to te¿ mieæ dla innych. Mój pokój 
przekazujê innym. Jest to moje pos³anie do innych. Jestem cz³owiekiem 
pokoju. Kiedy w okresie œwi¹tecznym myœlimy tyle o upominkach dla 
innych bliskich nam osób, to mo¿emy w³aœnie siebie zobaczyæ jako tego 
który, niesie innym siebie w darze pokoju. Niby nie kosztuje to nic. Nie 
kosztuje wiele ale czasem jak trudno zdobyæ siê na taki gest. Wrêczenie 
komuœ paczuszki wydaje siê ³atwiejsze. 

W czasie ka¿dej Mszy œw. kap³an modl¹c siê przypomina s³owa Jezusa 
„Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje”, a potem zachêca by 
przekazaæ sobie nawzajem znak pokoju. Na koñcu liturgii zaœ mówi 
„IdŸcie w pokoju Chrystusa.  
Razem z niebieskimi anio³ami w radosn¹ Noc Narodzenia Zbawiciela 
modlê siê i powtarzam w sercu: Chwa³a na wysokoœci Bogu, a na ziemi 
pokój ludziom dobrej woli. 
                                               x Przemys³aw Kompf

Niech to zostanie z tegorocznego Adwentu
Przez uroczystoœæ nawiedzenia trochê nam umkn¹³ tegoroczny Adwent, 
którego pierwsza niedziela pokry³a siê u nas z przyjêciem 
Jasnogórskiego Obrazu. Przed tym dniem przez ca³y listopad 
rozprowadzaliœmy numer specjalny Wierzeniczeñ poœwiêcony 
w ca³oœci nawiedzeniu. Przygotowania do tego wydarzenia by³y na tyle 
absorbuj¹ce, ¿e trudno by³o myœleæ o kolejnym wydaniu naszej gazetki. 
Z tego wyp³ywa nasze opóŸnienie. Wierzeniczenia wychodz¹ dopiero na 
Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok.  Wszyscy myœlimy jak min¹ te œwiêta. 
Chcia³bym jednak aby z adwentowych niedziel coœ zosta³o nam 
w naszej duchowej pamiêci. 28 listopada w I niedzielê us³yszeliœmy 
napomnienie „Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e 
wskutek ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie 
przyszed³ do was znienacka” (£ukasza 21,34). To niestety nam grozi.. 
Tydzieñ póŸniej Jan Chrzciciel nawo³ywa³ s³owami proroka Izajasza: 
„Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla niego” (£ukasza 3,3). 
Niejedno trzeba wyprostowaæ w naszym ¿yciu. Zawo³aniem trzeciej 
adwentowej niedzieli by³o pytanie warte postawienia sobie przed 
Bogiem i ludŸmi: „có¿ mamy czyniæ?” (£ukasza 3,10). 
W ostatni¹ niedzielê tego czasu mogliœmy nie tylko us³yszeæ ale 
i wyœpiewaæ dobrze znane nam s³owa z dnia nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego:  „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie”  (£ukasza 1,43), gdy¿ w³aœnie w tym dniu tu¿ przed samym 
Bo¿ym Narodzeniem  Koœció³ wspomina spotkanie dwóch niewiast 
brzemiennych Maryi Matki Jezusa i El¿biety, Matki Jana Chrzciciela.  
Od¿y³o piêkne wspomnienie niedawnego dnia nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego i wszystkich prze¿yæ z tym zwi¹zanych.
 xpk       
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Owoc nawiedzenia    
Do wyznania osobiœcie i powtórzenia razem z innymi 

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo, Królowo Polski! 
Bior¹c za wzór œw. Jana Paw³a II mówiê dziœ: ca³y jestem Twój. 
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam ca³ego siebie, wszystko 
czym jestem, mój umys³, serce, wolê duszê, cia³o, zmys³y, emocje, 
pamiêæ, zranienia, s³aboœci, moj¹ przesz³oœæ od chwili poczêcia, 
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ wraz ze œmierci¹ cielesn¹ – ka¿dy mój 
krok, czyn s³owo i myœl.
Twojemu Niepokalanemu Sercu Zawierzam tak¿e moj¹ rodzinê 
i wszystko co posiadam. Tobie oddajê wszystkie moje prace, 
modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroñ mnie i moich 
bliskich od z³ego. 
Upraszaj nam ³aski 
potrzebne do przemiany  
i uzdrowienia. ProwadŸ 
po drogach ¿ycia 
i pos³uguj siê nami do 
budowania Królestwa 
Twojego Syna Jezusa 
Chrystusa, jedynego 
i ¿ycie.  Amen.
 Niech tak siê stanie.   

Na luziku... po nawiedzeniu
Przygotowanie

Uroczystoœæ Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii 
mamy ju¿ poza sob¹. Przy sporym zaanga¿owaniu szeregu osób 
przygotowywaliœmy siê d³ugo na ten dzieñ. Najpierw odby³o siê 
sprz¹tanie terenu wokó³ koœcio³a. Potem sprz¹tanie samej œwi¹tyni, 
Nastêpnie szykowane by³y dekoracje w terenie. Na probostwie 
(i w œwietlicy w Wierzonce) przygotowywany by³ poczêstunek dla goœci 
uroczystoœci. Oczywiœcie wszystkim za wszystko bardzo dziêkujê. 
Cieszy³em siê, ¿e mogliœmy siê spotkaæ w gronie osób zaanga¿owanych 

w przygotowanie uroczystoœci na probostwie w dniu œwiêta parafii czyli 
6 grudnia w odpust Œw. Miko³aja. 

We wtorek 16 listopada uda³em siê w ramach jednoosobowej 
pielgrzymki do Lichenia. Tam pojecha³em w czerwcu prosiæ 
o b³ogos³awieñstwo  i wsparcie, kiedy finalizowa³a siê sprawa 
poszerzenia cmentarza. Hojnoœæ Maryi Licheñskiej przesz³a najœmielsze 
oczekiwania. Pani Rzeczy Niemo¿liwych. Wypada³o w tym samym 
miejscu co siê prosi³o podziêkowaæ i uwielbiæ. Nie nale¿a³o mówiæ, ¿e 
skoro Maryjo przybêdziesz w znaku czêstochowskiej ikony do 
Wierzenicy, nie muszê ju¿ jechaæ do Lichenia.  Tu na miejscu u nas  Ci 
podziêkujê. Przez moment myœla³em, ¿e rzeczywiœcie tak zrobiê ale 
w³aœnie wtedy dotar³o do mnie: „jak mnie dziadu chcia³eœ prosiæ to 
jecha³eœ ponad 100 km, ale jak masz podziêkowaæ, to ci siê ju¿ nie 
chce”. W porê to zobaczy³em i dobrze. Wróci³em z Lichenia bardzo 
zadowolony. 

W niedzielê poprzedzaj¹c¹ uroczystoœæ nawiedzenia rozpoczê³y siê 
rekolekcje parafialne przygotowuj¹ce nas do tego wydarzenia. 
Nauczanie prowadzi³ ks. Maksymilian Kamza proboszcz parafii œw. 
£ukasza w Œwierczynie. Mówi³ o zawierzeniu swojego ¿ycia Maryi 
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Matce Jezusa. Dzieli³ siê swoim osobistym doœwiadczeniem i tak¿e 
œwiadectwem swojej rodziny. Spotkania trwa³y do œrody. Odbywa³y siê 
zarówno w Kar³owicach jak i w Wierzenicy. Niestety, z powodu 
epidemii i kwarantanny znacznej czêœci uczniów, nie odby³y siê 
rekolekcje w szkole. Liczy³em, ¿e poprzez dzieci uda siê dotrzeæ do 
niektórych ich rodziców. To niestety nie wysz³o. Rekolekcje szkolne 
zosta³y prze³o¿one na czas na razie nieokreœlony.

Nawiedzenie w dekanacie czerwonackim

Od wieczora poniedzia³ku 22 listopada  rozpoczê³o siê nawiedzenie 
obrazu w naszym czerwonackim dekanacie. Pierwsz¹ parafi¹ by³o 
Biedrusko. Na drugi dzieñ by³o Bolechowo, potem Owiñska, w czwartek 
Czerwonak, w pi¹tek Kicin. Obraz coraz bardziej przybli¿a³ siê do 
Wierzenicy. Uczestniczy³em we wszystkich uroczystoœciach powitania. 
Trochê siê ba³em jak kondycyjnie wytrzymam wszystko ale w sumie 
nieŸle da³em radê. 

Kiedy do œrody trwa³y u nas rekolekcje, zaraz po Mszy œw. 
rozpoczynaj¹cej nawiedzenie w danym miejscu wraca³em do 
Wierzenicy. Nie zatrzymywa³em siê na poczêstunku, gdy¿ chcia³em 
chocia¿ przez chwilê spotkaæ siê z uczestnikami naszych parafialnych  
rekolekcji. Te¿ bardzo dziêkujê tym, którzy od poniedzia³ku do œrody 
byli obecni w koœciele na nauce. Oczywiœcie chcia³oby siê, ¿eby tych 
ludzi by³o wiêcej ale cieszê siê tymi, którzy z nich skorzystali. Jad¹c do 
Wierzenicy po drodze mija³em coraz bardziej piêknie udekorowane 
drogi, ulice, tak¿e na naszym terenie.

Ceremonia³ uroczystoœci powitania jest dosyæ œciœle okreœlony.
Kiedy zapoznawa³em siê z nim, czu³em, ¿e bêdê mia³ z tym spore 

problemy, bo niestety o sobie nie mogê powiedzieæ, ¿e jestem jakimœ 
wybitnym liturgist¹. Muszê siê przyznaæ, ¿e na wiele rzeczy nie 
zwracam uwagi i wszystko raczej staram siê upraszczaæ. A tu ma byæ to 
i to i jeszcze tamto i owamto. Przez to wszystkie uroczystoœci by³y do 
siebie bardzo podobne. Ka¿dy z moich kolegów w sensie niemal 
dos³ownym stawa³ na g³owie, ¿eby uroczystoœæ w jego parafii wypad³a 
godnie i okazale. Wszystkim to siê uda³o. Wszêdzie te¿ by³o bardzo 
du¿o ludzi i to jest nasza wspólna kap³añska radoœæ. Zaskakuj¹cym jest, 
¿e ceremonia³ poza powitaniem w imieniu parafii 
w ¿adnym innym momencie nie przewidywa³ s³owa proboszcza 
miejsca. ¯aden z moich kolegów jako proboszcz nie poda³ nawet 
bie¿¹cych og³oszeñ zwi¹zanych z uroczystoœci¹. 

Trochê inaczej ni¿ wszêdzie

Zastanawia³em siê jak prze³amaæ ten schemat podobnych spotkañ 
i uczyniæ nasz¹ wierzenick¹ uroczystoœæ trochê odmienn¹. Od razu 
przysz³o mi do g³owy, ¿e powinny to byæ wyj¹tkowe pieœni takie, 
których nigdzie nie bêdzie i specjalne s³owo, takie, które nigdzie nie 
padnie. Nie wyobra¿a³em sobie ¿eby w tym radosnym dniu czymœ nie 
podzieliæ siê z naszymi goœæmi. Ludziom w parafii rzeczywiœcie,  to co 
chcê powiedzieæ dziœ, mogê przekazaæ za tydzieñ ale goœcie przybyli 
dzisiaj, w³aœnie na ten dzieñ.

Wierzenicka uroczystoœæ mia³a swoje indywidualne zawo³anie. Nigdzie 
indziej tego nie by³o. Powtarza³o siê „ Z Maryj¹ w nowe czasy”.  Ju¿ 
wczeœniej pisa³em, ¿e to zawo³anie wydaje mi siê drêtwe. 
i nie chwytaj¹ce za serce.  Doda³em s³owo „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie” (£ukasza 1,43). S¹ to bardzo ciep³e 
serdeczne s³owa zachwytu El¿biety krewnej Maryi, gdy ta przysz³a do 
niej w niespodziewane odwiedziny. Pisa³em ju¿ wczeœniej, ¿e w³aœnie  
te s³owa wskoczy³y mi od razu do g³owy gdy dowiedzia³em siê jeszcze 
grubo przed rozpoczêciem nawiedzenia w Archidiecezji Poznañskiej,   
¿e u nas obraz ma byæ w samo œwiêto Maryi Czêstochowskiej, czyli      
25 i 26 sierpnia 2020 roku. Co ciekawe, te s³owa wskoczy³y mi niemal 
od razu z melodi¹, która sta³a siê takim piêknym radosnym œpiewem. 
Z³¹czy³o siê to z drugim radosnym zawo³aniem, które u³o¿y³o siê trochê 
póŸniej. „Zróbcie wszystko cokolwiek (Syn mój) wam powie, zróbcie 
to”.  Oba te krótkie œpiewy powtarzane na przemian  w ¿wawym rytmie 
wytwarza³y nastrój radoœci.. Proste, zwyczajne, do tego biblijne, 
a jednak jakieœ szczególne. 
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Spotkanie kole¿eñskie u dziekana w Kozieg³owach na zamkniêcie 
nawiedzenia w naszym dekanacie w poniedzia³ek 30 listopada, 
zakoñczy³o siê niespodziewanie dla mnie mi³ym akcentem. Ksiê¿a 
spontanicznie zaczêli œpiewaæ to co œpiewaliœmy w Wierzenicy:   
„A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie, sk¹d¿e mi 
to.” Widaæ, ¿e poruszy³o to wszystkich.

Hymnu diecezjalnego nie podjêliœmy wcale. Widzia³em, ¿e w po³owie 
naszych parafii nie by³ on œpiewany. W³aœnie to przes¹dzi³o by tego, 
trudno wpadaj¹cego w ucho, do tego d³ugiego na kilka zwrotek dzie³a 
muzycznego, u nas te¿ nie wykonywaæ. W poprzednim wydaniu ¿artem 
doda³em, teraz to powtórzê, autorem s³ów i kompozytorem muzyki nie 
by³ historyk sztuki, muzyk i poeta, autor „naszego ko³odzieja” pan Jacek 
Kowalski. Po cichu zdradzê, wariant, ¿e trzeba bêdzie jednak ten hymn 
podj¹æ, te¿ by³ przygotowywany.    

¯eby zaœpiewaæ pieœñ o ko³odzieju, tak by by³a ona zrozumia³a, trzeba 
by³o daæ krótkie wprowadzenie. Nale¿a³o opowiedzieæ historiê 
ko³odzieja z ró¿añcem   w rêku na wierzenickim obrazie Maryi. Dlatego 
powiedzia³em po cichu ks. biskupowi, ¿e jest niedziela i bêd¹ og³oszenia 
parafialne. Nie pozwoli³em odsun¹æ siê od mikrofonu 

i w takiej chwili nic nie 
powiedzieæ. Jak poruszy³a serca 
pieœñ o ko³odzieju, œwiadczy 
spontaniczna reakcja ks. biskupa, 
który powiedzia³, ¿e Ojciec Paulin 
mo¿e j¹ zabraæ na Jasn¹ Górê. 

B³ogos³awieñstwo niedzieli, 
znik³y ostatnie 
„Wierzeniczenia” 

Wierzenickie nawiedzenie 
dodatkowo cieszy³o siê 
b³ogos³awieñstwem niedzieli, a 
wiêc dnia wolnego. Ludzie mieli 
czas, du¿o czasu by przyjœæ do 
koœcio³a na modlitwê.  W œrodku 
tygodnia gdy jest praca i szko³a 
trudno jest liczyæ na du¿y udzia³ 

wiernych w spotkaniach przed po³udniem. Na Mszach œw. i poza nimi 
przez ca³y czas by³o sporo ludzi. Widzia³em te¿ sporo osób 
przyjezdnych. W tym dniu Wierzenica promieniowa³a ³askami Maryi na 
ca³¹ okolicê.

Du¿o osób przyjê³o sakrament pokuty. Poprosi³em o pomoc ksiêdza 
pomagaj¹cego na co dzieñ w farze poznañskiej by siedzia³       
w naszym konfesjonale od rana przez ca³e niedzielne przedpo³udnie.  
Kiedy dwa dni po œwiêtach bêdzie nawiedzenie obrazu we farze 
poznañskiej, odpracujê to co zrobi³ ten m³ody ksi¹dz dla nas. 

W niedziele znik³y ostatnie egzemplarze numeru specjalnego 
„Wierzeniczeñ” Rozszed³ siê ³¹cznie z dodrukiem ca³y nak³ad 
430 egzemplarzy. Jak na nasze miejsce, jest to bardzo du¿o. Mam cich¹ 
(chrzeœcijañsk¹) nadziejê, ¿e ci którzy wziêli ten bezcenny egzemplarz 
do rêki, przeczytali katechezê o Maryi Matce Jezusa. Prosi³em o to 
wszystkich, którzy maj¹… u¿ywanie rozumu, a wiêc s¹ zdolni czytaæ   
i siê zastanowiæ nad treœci¹. Wobec faktu, ¿e mo¿e jest jeszcze wielu 
potencjalnych odbiorców tego wydania „Wierzeniczeñ”, jest ono ju¿ 
udostêpnione na stronie internetowej parafii w wersji elektronicznej.

Piêkny goœæ

Bardzo siê ucieszy³em obecnoœci¹ ks. Jana Pieczonki by³ego proboszcza 
w Wierzenicy. Z racji jego zaanga¿owania mam wielki szacunek dla 
jego pracy w naszej parafii. Dla m³odego pokolenia jest on ju¿ postaci¹ 
nieznan¹. Pracowa³ w latach 
1984 – 1994. Zaprosi³em go 
zgodnie  z zachêt¹ w³adzy 
duchownej dla wszystkich parafii 
na Mszê œw. o pó³nocy, któr¹ 
mieli sprawowaæ wszyscy 
kap³ani, którzy kiedyœ pracowali 
w danym miejscu. Z ¿yj¹cych 
nie mamy ich zbyt wielu. 
Ks. Waldemar Twardowski 
powiadomi³ mnie, ¿e jest chory. 
Ks. Jan Iwanowski powiedzia³ 
mi, w rozmowie telefonicznej, ¿e 
nie przyjedzie bo ma codziennie Matkê Bo¿¹ u siebie (pomaga w parafii 
w Miejskiej Górce). Ks. Jan Pieczonka zjawi³ siê nie tylko o pó³nocy ale 
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ju¿ kilka godzin wczeœniej na sam¹ g³ówn¹ uroczystoœæ. Bardzo, bardzo 
siê tym ucieszy³em. PóŸniej o pó³nocy razem z nim Mszê œw. sprawowa³ 
jeszcze  ks. Wojciech Mueller z Kobylnicy, nasz kochany i dobry s¹siad, 
którego bardzo polubi³em jak tylko zjawi³ siê jako proboszcz w tej 
parafii. 

Ks. Biskup Zdzis³aw i wiwat Wierzenica!

Goœciem szczególnym naszej 
uroczystoœci nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego by³ ks. biskup senior 
Zdzis³aw Fortuniak. W ka¿dej parafii 
uroczystoœciom przewodniczy³, któryœ 
z biskupów poznañskich.  W Biedrusku
 i Owiñskach by³ ks. biskup Grzegorz 
Balcerek, w Kicinie ks. arcybiskup 
Stanis³aw G¹decki, u œw. Alberta 
w Kozieg³owach ks. biskup Szymon 
Stu³kowski (z najciekawszym ze 
wszystkich miejsc nauczaniem). 
W Bolechowie, Czerwonaku, 
w Wierzenicy i na koñcu u dziekana 
w Kozieg³owach w parafii Matki Bo¿ej 
Fatimskiej by³ ks. biskup senior Zdzis³aw 
Fortuniak. (l. 82). Trzeba Bogu 
dziêkowaæ za jego sprawnoœæ i kondycjê. 
Mieliœmy  te¿ niesamowit¹ okazjê, by 
z racji imienin biskupa przypadaj¹cych 
w dniu nastêpnym, pomodliæ siê za niego 
jako wspólnota miejsca. O tym, ¿e 
biskup Zdzis³aw ma akurat imieniny 
powiedzia³ mi po cichu w trakcie liturgii 
mój kolega nasz rekolekcjonista 
ks. Maksymilian dodaj¹c: mo¿esz to 
jakoœ wykorzystaæ. Rzeczywiœcie, na 
koñcu nawi¹za³em te¿ do tego.

Z zapowiedzi du¿o wczeœniejszych 
wiedzia³em, ¿e u nas ma byæ ks. biskup 
Grzegorz Balcerek. O zmianie 
dowiedzia³em siê od niego w œrodê 

w Owiñskach. Mogê powiedzieæ, ¿e siê tym nawet ucieszy³em. Biskupa 
Grzegorza Balcerka zobaczymy niebawem w lutym podczas wizytacji 
parafii. Do biskupa Zdzis³awa od czasu jego poprzedniej wizytacji 
w 2016 roku nabra³em szczególnej sympatii.  

Przy objeŸdzie parafii pozwoli³em sobie wtedy zabraæ do samochodu 
moj¹ kochan¹ psinê „Bestiê”. Siedzia³a ona grzecznie z tylu ale co 
chwile wystawia³a do przodu swoj¹ g³owê i szuka³a okazji jak by 
przeskoczyæ na przednie siedzenie. Musia³em delikatnie j¹ 
powstrzymywaæ. Biskup Zdzis³aw nie da³ po sobie poznaæ, ¿e z tego 
powodu jest niezadowolony, wrêcz przeciwnie, „Bestii” okazywa³ 
sympatiê. Teraz po latach pod koniec kolacji sam spyta³ mnie, czy mój 
pies jeszcze ¿yje. Wyjaœniaj¹c, ¿e moja kochana psina œp. „Bestia” nie 
¿yje od ponad 4 lat, spyta³em biskupa, czy oprócz mnie jeszcze jakiœ 
inny proboszcz wozi³ go kiedyœ samochodem razem ze swoim psem. 
Biskup powiedzia³, ¿e tylko raz ks. Ludwiczak zabra³ do auta swojego 
ma³ego pieska. „Z towarzystwie takiego du¿ego psa nigdy nie 
jecha³em”. Dlatego tak dobrze podobnie jak ja, to zapamiêta³.

Kiedy koñczy³a siê uroczystoœæ w koœciele w ostatnim s³owie biskup 
powiedzia³: wiwat Wierzenica. Nigdzie takie s³owa nie pad³y. Chyba by³ 
zadowolony. 

W drodze do Kozieg³ów

Kiedy skoñczy³a siê nasza wierzenicka uroczystoœæ nawiedzenia, 
obowi¹zkiem moim jako gospodarza naszego miejsca by³o przekazanie 
ewangeliarza proboszczowi parafii, która jako nastêpna oczekiwa³a na 
swoj¹ uroczystoœæ powitania obrazu. Wsiad³em wiêc do samochodu 
kaplicy prowadzonego przez Ojca Paulina i razem z nim udaliœmy siê 
do Kozieg³ów do parafii œw. Alberta. Po drodze mijaliœmy ludzi 
ustawionych przy drodze i radoœnie nas pozdrawiaj¹cych w Wierzonce, 
Mielnie, Klinach i najwiêcej w Kicinie. Niektórzy nawet klêczeli. Proste 
ale jak¿e piêkne gesty. Z radoœci¹ ¿eœmy wszystkich b³ogos³awili. 

Filmowy i fotograficzny zapis

Ciesz¹ mnie piêknie zrobione zdjêcia z uroczystoœci, ciesz¹ mnie 
utrwalone w obrazie transmisje, które pozostan¹ trwa³¹ pami¹tk¹ 
naszych uroczystoœci. To ju¿ nie s¹ tylko czarno bia³e fotografie. Teraz 
ka¿dy bez trudu mo¿e  sobie odtworzyæ ten przekaz. Bardzo siê 
cieszy³em, ¿e wielu to ju¿ zrobi³o. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e obraz 
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z uroczystoœci naszej 
dziêki transmisji 
internetowej móg³ 
docieraæ w sensie 
dos³ownym na ca³y 
œwiat. Dochodzi³y do 
mnie po czasie 
informacje, gdzie kto 
ogl¹da³ nasz¹ 
transmisjê na ¿ywo 
albo potem sobie j¹ 
odtwarza³. W wielu 

miejscach Wierzenica ma swoich piêknych przyjació³. Po latach te¿ 
bêdzie do czego wracaæ. Ten obraz nie zginie. 

Us³ysza³em w rozmowie przez telefon 

Trzy dni po nawiedzeniu odebra³em telefon. Dzwoni³a do mnie osoba 
znana mi dobrze z parafii, pani BH. W nawi¹zaniu do nawiedzenia 
w parafii chcia³am ksiêdzu opowiedzieæ o mojej niesamowitej 
przygodzie. Tak zaczê³o siê jej rzeczywiœcie niezwyk³e opowiadanie.  
Na 12 wrzeœnia mia³am za³atwion¹ wejœciówkê do koœcio³a Opatrznoœci 
Bo¿ej w Warszawie na uroczystoœæ beatyfikacyjn¹ ks. kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego. Ze wzglêdu na epidemiê i z tym zwi¹zane ograniczenia 
osobowe,  trudno by³o o t¹ wejœciówkê ale jakoœ  w koñcu uda³o siê to 
za³atwiæ. Ruszy³am samochodem w drogê do Warszawy. Jak to zrobi³am, 
¿e na autostradê wjecha³am jad¹c w przeciwn¹ stronê ni¿ do Warszawy, 
do teraz nie wiem. Zanim zawróci³am trochê musia³o potrwaæ. Straci³am 
sporo czasu, przejecha³am niepotrzebnie ileœ kilometrów. W koñcu jadê 
ju¿ we w³aœciwym kierunku. Podje¿d¿am do punktu poboru op³at za 
przejazd autostrad¹. Oczom nie wierzê. Przede mn¹ stoi samochód 
kaplica z piêknie widocznym obrazem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. 
Ca³¹ dalsz¹ drogê do Warszawy jecha³am za nim i wpatruj¹c siê w ten 
obraz modli³am. Obraz wieziony by³ z Poznania na uroczystoœæ 
beatyfikacyjn¹ (przerwa w nawiedzeniu parafii – dop. xpk), a wiêc do 
samego celu mojej podró¿y. Pomyœla³am sobie, gdyby nie to moje 
zab³¹dzenie, nie prze¿y³abym tego. W tym miejscu, gdzie spotka³am 
obraz by³abym o zupe³nie innym czasie. Odebra³am to jako niesamowit¹ 
³askê.      

Nawiedzenie w mojej rodzinnej parafii, mój proboszcz              

W pi¹tek 10 grudnia nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego by³o w mojej 
rodzinnej parafii Najœwiêtszego Zbawiciela w Poznaniu przy ul. Fredry. 
Nie pojecha³em tam w nocy na Pasterkê Maryjn¹ ale w ci¹gu dnia na 
Mszê œw. dla chorych po³¹czon¹ z udzielenie sakramentem 
namaszczenia olejami œw. Przy okazji wspomnia³em sobie, ¿e w 1978 
roku jako student by³em uczestnikiem pierwszego nawiedzenia obrazu. 
Pamiêtam t³um ludzi oczekuj¹cy przed  koœcio³em. Ulica Fredry piêknie 
by³a udekorowana. Na inauguracji nawiedzenia w dniu poprzednim 
ludzi podobno by³o sporo ale na ulicy ¿adnych zewnêtrznych œladów 
nawiedzenia nie zauwa¿y³em. Niestety moja rodzinna parafia nale¿y do 
pustoszej¹cych. W latach 80-tych zamieszkiwa³o j¹ oko³o 5 tys. ludzi. 
Teraz oko³o 2 tys. Mnóstwo pustostanów i w miejsce mieszkañ jakieœ 
biura.  Po Mszy œw. dla chorych, w koœciele modl¹cych siê nie 
brakowa³o. Szkoda, ¿e mój kolega proboszcz nie zamieœci³ na frontonie 
koœcio³a jakiegoœ baneru informuj¹cego o nawiedzeniu. Wielu ludzi 
tamtêdy przechodzi. Nie jeden mo¿e by zajrza³... gdyby wiedzia³.

Przy okazji pobytu w rodzinnej parafii odwiedzi³em na plebanii 
ks. Leonarda Polocha, emerytowanego proboszcza tej parafii. On 
w³aœnie prowadzi³ mnie do o³tarza na Mszê œw. Prymicyjn¹. Du¿o 
dobrego jemu zawdziêczam. Pomimo swoich 88 lat jest w bardzo dobrej 
formie, nie tylko jest sprawny i samodzielny ale nawet prowadzi jeszcze 
samochód, porusza siê nim sprawnie po mieœcie i tak¿e jeŸdzi dalej poza 
miasto. „Wieczorem jak jadê – powiedzia³ mi – zak³adam okulary ¿eby 
trochê lepiej widzieæ”  Jest to kap³an mojego najwy¿szego szacunku.

Pojadê jeszcze do fary

Wspomnia³em ju¿, ¿e dwa dni po œwiêtach nawiedzenie Obrazu 
Jasnogórskiego bêdzie  w farze poznañskiej. Dla parafii nie jest to zbyt 
szczêœliwa data ale có¿, tak im akurat wypad³o po tych wszystkich 
zmianach terminów. Co roku by³o tak, ¿e sta³y dy¿ur w konfesjonale po 
œwiêtach na czas kolêdy do koñca stycznia by³ zawieszony. W tym roku 
w styczniu kolêdy nie by³o, dy¿ury wiêc pozosta³y. W styczniu 
2022 roku bêdzie zapewne podobnie. Godziny mojego sta³ego dy¿uru 
wypadaj¹ w czwartek od 14:00 do 16:00. Nawiedzenie u nich zaczyna 
siê wieczorem we wtorek po œwiêtach i potrwa do 17:00 w œrodê. Sam 
zg³osi³em siê na œrodê z dodatkow¹ przedpo³udniow¹ pomoc¹. Czas 
poka¿e, czy bêdzie ona potrzebna. 
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Jednak, niezale¿nie od wszystkiego, wybra³em w³aœnie to miejsce aby 
podziêkowaæ Bogu za nasze wierzenickie nawiedzenie. Tu  czczona jest 
i wspominana Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy, od siebie zawsze 
dodajê jeszcze Ucieczka Grzeszników. (Gdyby konfesjona³y farne 
mog³y mówiæ... Na szczêœcie nie mówi¹ ale za to s³ysz¹). Taka ma³a 
cicha pielgrzymka od miejsca gdzie wspominana jest Maryja jako Matka 
Ubogich do tego, w którym  jest Nieustaj¹c¹ Pomoc¹ i Ucieczk¹ 
Grzeszników. Tam w³aœnie chcê po cichu powiedzieæ:

Dziêki Ci  Maryjo, wspomo¿ycielko trudnych ludzkich spraw. Niech 
Imiê Twoje bêdzie b³ogos³awione przez wszystkie pokolenia  
(por. £ukasza  1,47).
                                                         x Przemys³aw Kompf

Z racji tego, ¿e ksi¹dz Przemys³aw zapewne odniesie siê do pierwszej 
czêœci pieœni, która wybrzmia³a podczas peregrynacji, tym chêtniej 
odniosê siê do jej drugiego fragmentu: "Zróbcie wszystko, cokolwiek, 
Syn mój wam powie, zróbcie to". Te s³owa, zaczerpniête z ewangelii 
wg œw. Jana (J 2,1-12), okaza³y siê niezwykle wa¿ne w tym, co czeka³o 
mnie w zwi¹zku z nawiedzeniem obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej 
w Wierzenicy. 

Od d³u¿szego czasu 
wiedzia³am, ¿e 
bêdê chcia³a zrobiæ 
kilka zdjêæ podczas 
nawiedzenia. 
Podchodzi³am do 
tego ze stoickim 
spokojem, gdy¿ 
uzna³am, ¿e bêdê 
co najwy¿ej tzw. 
pomocniczym 
fotografem. Wszak 
"Wierzeniczenia" 

maj¹ swojego doœwiadczonego fotografa w osobie pana W³odzimierza 
Buczyñskiego. Nie przejmowa³am siê wiêc nadto ca³¹ spraw¹ i 
oczekiwa³am ostatniego weekendu listopada. Kiedy wiêc po niedzielnej 

mszy, na tydzieñ przed wydarzeniem, ks. Przemys³aw podszed³ do mnie 
i og³osi³, ¿e bêdê g³ównym fotografem nadchodz¹cej peregrynacji, nogi 
siê pode mn¹ ugiê³y. Przyt³oczy³a mnie nieco odpowiedzialnoœæ, która w 
tamtym momencie na mnie spoczê³a. Jednak najwiêkszym problemem 
by³a œwiadomoœæ, w jakim stanie by³ mój sprzêt fotograficzny. 
To w³aœnie ten fakt najbardziej mnie przera¿a³. Nauczona jednak, 
miêdzy innymi dziêki kazaniom ks. Przemys³awa, ¿e "jak Bóg mówi, to 
cz³owiek s³ucha", nie odmówi³am wykonania tej misji. Skoro bosk¹ 
wol¹ by³o, abym uwieczni³a uroczystoœæ, postanowi³am stan¹æ na 
wysokoœci zadania. Pomimo wszystko.
Rozwa¿a³am nawet zakup nowego sprzêtu, jednak nieca³y tydzieñ by³ 
zbyt krótki, aby podj¹æ tak wa¿n¹ decyzjê. Podjê³am siê wiêc 
poszukiwania alternatywnych rozwi¹zañ. Rozes³a³am wici wœród 
znajomych. Mo¿e ktoœ by po¿yczy³ obiektyw albo lampê b³yskow¹? 
Zegar tyka³... 

W tygodniu 
zaczê³am chodziæ po 
pracy do koœcio³a i 
odmawiaæ dziesi¹tkê 
ró¿añca. Coœ, na co 
dotychczas nie 
znajdowa³am czasu. 
Prosi³am Matkê 
Bo¿¹, patronkê 
mojego lokalnego 
koœcio³a, o pomoc w 
zadaniu, które czeka³o mnie u Jej innej postaci, czyli Matki Boskiej 
Wierzenickiej. Kiedy 25 listopada wychodzi³am z mojego koœcio³a, coœ 
mi kaza³o podejœæ do koœcielnych gablotek. Ledwo spostrzeg³am, co 
tam jest, od razu siêgnê³am po telefon, aby zrobiæ zdjêcia. Dziêki temu 
wiem, ¿e by³a wówczas 16:13. Zwróci³am na to uwagê, gdy¿ liczba 
13 od lat mi towarzyszy i sta³a siê swoistym znakiem. Wœród wielu 
materia³ów umieszczonych w gablotkach, znalaz³am ulotkê reklamuj¹c¹ 
Katolicki Oœrodek Wychowania i Terapii Uzale¿nieñ. Na jej pierwszej 
stronie widoczne by³o zdjêcie przedstawiaj¹ce tablicê z nazw¹ wsi 
"Wierzenica", a obok has³o: "MIEJSCE NOWEGO ¯YCIA!!!". Na tej 
samej gazetce wisia³a kartka z cytatem: "Wiara pozwala nam poj¹æ, ¿e 
istnieje coœ Niepojêtego" (œw. Anzelm z Canterbury). Kiedy wraca³am 
do domu, na mój telefon przysz³o powiadomienie, ¿e mogê zobaczyæ 
filmik o tytule: "Czy chcesz tego, czego chce Bóg?". Pomyœla³am od 

Zróbcie wszystko, cokolwiek, Syn mój wam powie, zróbcie to
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razu o fotografowaniu peregrynacji i odpowiedzia³am w duchu: "tak!". 
Nastêpnego dnia, kiedy wybra³am siê do koœcio³a, znów wydarzy³o siê 
coœ nietypowego. Pierwszy raz w tym tygodniu, kiedy wesz³am do 
œrodka, by³o w³¹czone oœwietlenie. Gdy skoñczy³am modlitwê, 
postanowi³am sfotografowaæ oœwietlony o³tarz. Ruszy³am z ³awki. Jak 
podchodzi³am do o³tarza, zgas³o œwiat³o. Dziêki temu zapalona œwieca, 
ustawiona przy o³tarzu, przepiêknie oœwietli³a stoj¹c¹ tutaj figurê œw. 
Józefa. By³a 17:13. Tego samego wieczoru po¿yczono mi aparat 
i obiektyw.

27 listopada 2021 r.
W dniu przyjazdu kopii obrazu przygotowania rozpoczê³am od samego 
rana. Usiad³am do komputera i stworzy³am plakietkê z napisem 
"Wierzeniczenia prasa", o który poprosi³ mnie ks. Przemys³aw. Mia³o to 
u³atwiæ organizacjê uroczystoœci. Chocia¿ nie jestem bieg³a w takich 
rzeczach, nawet nie wiem sk¹d przysz³o natchnienie. Jednak podczas 
drukowania Ÿle ustawi³am rozmiar i napis wydrukowa³ siê na ca³ej 

kartce A4. 
Postanowi³am 
jednak jej nie 
wyrzucaæ. 
Zawiesi³am j¹ na 
drzwiach pokoju. 
Poczu³am siê, 
jakbym znalaz³a siê 
w samej redakcji 
parafialnej gazetki. 
To mi doda³o si³. 

Nadszed³ 
kulminacyjny 
moment. Na 
szczêœcie pan 
W³odzimierz te¿ siê 
pojawi³. Wszyscy 

zebraliœmy siê na placu przed koœcio³em i oczekiwaliœmy na kaplicê na 
ko³ach. W asyœcie policji i stra¿y po¿arnej, samochód z obrazem wjecha³ 
na parking. Dla mnie rozpoczê³o siê poszukiwanie kadrów i momentów 
wartych uwiecznienia z jednoczesn¹ prób¹ zachowania powagi. Niestety, 
nieco z braku odwagi, nie przebi³am siê w porê przez t³um. Tym samym 
nie uwieczni³am momentu wniesienia obrazu do wierzenickiej œwi¹tyni. 

Jednak poczucie humoru biskupa Zbigniewa Fortuniaka, który odprawi³ 
powitaln¹ mszê, pomog³o mi szybko zapomnieæ o tym niepowodzeniu.

Po ca³ej uroczystoœci ks. Przemys³aw poprosi³ mnie, abym jeszcze tego 
dnia wys³a³a kilka zdjêæ do Archidiecezji Poznañskiej. Podczas 
wybierania zdjêæ szczególnie jedno zwróci³o moj¹ uwagê. W momencie 
jego robienia tego nie zauwa¿y³am. Dopiero w domu, na spokojnie, 
spostrzeg³am pewien detal. Na zdjêciu widaæ niezwykle wzruszonego 
ks. Przemys³awa, po którego policzku sp³ywa³a struga ³ez. Moje oczy 
te¿ od razu zape³ni³y siê ³zami wzruszenia. Doceni³am, ¿e by³o mi dane 
wzi¹æ udzia³ w tak wa¿nej, nie tylko dla parafii, ale i naszego 
wierzenickiego pasterza, chwili i j¹ trwale uwieczniæ.

28 listopada 2021 r.
Tego dnia, jeszcze przed po¿egnaniem obrazu dowiedzia³am siê, ¿e 
w historii koœcio³a dzieñ 28 listopada by³ pocz¹tkiem dla zakonu 
karmelitów bosych. Mia³o to miejsce 453 lata temu. Wspominam o tym, 
poniewa¿ patronem tego kontemplacyjnego zakonu jest œw. Józef, czyli 
oblubieniec Najœwiêtszej Maryi Panny.

Podczas mszy o 11:30, peregrynacyjny 
rekolekcjonista, czyli ks. Maksymilian 
Kamza (proboszcz parafii pw. œw. £ukasza 
Ewangelisty w Œwierczynie) wyg³osi³ 
kazanie, w którym zawar³ miêdzy innymi 
te s³owa: „Matka Bo¿a, jako dobra Matka, 
która szczególnie prosi o modlitwê 
ró¿añcow¹, chce nas poprowadziæ. Nie 
narzuciæ na nas, nie wiadomo: "mówcie po 
dziesiêæ ró¿añców". Ale mówi tak: "jak 
masz problem z ró¿añcem, zmów dzisiaj 
jedno Zdrowaœ Maryjo, dzisiaj wieczorem, 
zmów jedno Zdrowaœ Maryjo, ale zmów to 
sercem. (...) Maryja o to serce prosi. 
Modlitwa nie mo¿e byæ pustym rytua³em, 
jak¹œ formalnoœci¹, bo to trzeba zaliczyæ, 
bo tak zosta³em wychowany, wiêc rano i 
wieczorem muszê ten pacierz zmówiæ, ale 
to musi byæ z mi³oœci. Ja spotykam siê 
teraz z moim Bogiem. To jest dla mnie 
czas najwa¿niejszy, otwieram serce 
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i trwam przed Bogiem. Mogê 
nawet milczeæ, ale trwam przed 
Bogiem w tym milczeniu i Bóg 
wtedy formuje Twoje serce, a 
Maryja mówi: "zmów dziœ to 
jedno Zdrowaœ Maryjo. 
Nastêpnego dnia dodaj nastêpne 
Zdrowaœ Maryjo i nastêpnego 
kolejne i tak przez dziesiêæ dni, 
a¿ zmówisz ca³e dziesiêæ, czyli 
jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca i 
póŸniej staraj siê tê jedn¹ 
dziesi¹tkê przez jakiœ czas 
odmawiaæ, by po jakimœ czasie 
pójœæ dalej i zacz¹æ odmawiaæ 
dalsze zdrowaœki, które w 
ró¿añcu odmawiamy, a wiêc 
Maryja, jak dobry nauczyciel, 
chce nas doprowadziæ do coraz 
piêkniejszej modlitwy”. S³ysz¹c 
te s³owa czu³am coœ niesamowitego. Spogl¹da³am na kopiê obrazu 
Matki Boskiej Czêstochowskiej i myœla³am sobie: "ciekawie to sobie 
wszystko wymyœli³aœ".

Gdy samochód z obrazem opuœci³ wieœ, wróci³am do koœcio³a. Chcia³am 
sfotografowaæ opuszczone miejsce, na którym jeszcze przed momentem 
znajdowa³ siê obraz. By³o to doœæ poruszaj¹ce, poniewa¿ w œwi¹tyni 
praktycznie ju¿ nikogo nie by³o. W zasadzie zosta³ tylko pan Koœcielny 
oraz pan Maciej Dominikowski, redaktor Wierzeniczeñ. Ten drugi 
przyst¹pi³ do uporz¹tkowania miejsca po tym podnios³ym wydarzeniu. 
Okaza³o siê, ¿e z bukietu, który sta³ przy obrazie, u³ama³a siê jedna ró¿a. 
Kiedy to odkry³, by³am jedyn¹ kobiet¹ w koœciele. Podszed³ i mi j¹ da³, 
abym ususzy³a na pami¹tkê. Poczu³am siê w tym momencie, jakby sama 
Matka Bo¿a podziêkowa³a mi za uczestnictwo w peregrynacji. By³am 
niezwykle wzruszona. Po powrocie do domu znalaz³am dla ró¿y 
odpowiednie miejsce. Jej intensywny zapach wype³ni³ ca³e 
pomieszczenie mojego "redakcyjnego" pokoju. Otulona tym ró¿anym 
aromatem po³o¿y³am siê spaæ... .

Przez kolejny tydzieñ kontynuowa³am popo³udniowy ró¿aniec. W ten 
sposób podziêkowa³am Matce Boskiej za wsparcie i mo¿liwoœæ 

prze¿ycia tak cudownych chwil. Odkry³am te¿, ¿e na gazetce w moim 
koœciele wymieniono czêœæ materia³ów i obok wierzenickiej ulotki 
pojawi³ siê napis: "Najserdeczniejsze ¿yczenia dobrego prze¿ycia 
Adwentu". W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ osobom, 
które po¿yczy³y mi sprzêt fotograficzny oraz kierowcy, dziêki któremu 
mog³am dotrzeæ do Wierzenicy. Ta ca³a sytuacja pokaza³a mi, ¿e s¹ 
w moim ¿yciu osoby, które s¹ gotowe w przeró¿ny sposób mi pomóc. 
Dziêkujê Wam.

Izabela Jankowska
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Helenka przysz³a w tym roku 
na œwiat jako dziecko chore. 
Chwa³a rodzicom tego 
dziecka, ¿e przyjêli je z tak¹ 
mi³oœci¹. Widaæ, ¿e 
z wielkim zaanga¿owaniem 

podjêli siê trudu opiekuñczego. 
W prostocie swego serca pokazali 
wielu,  jako tacy najbardziej zwyczajni 
ludzie, co to znaczy byæ za ¿yciem.  

Nie sposób tego nie widzieæ, nie sposób 
tego nie podkreœliæ, nie sposób tego nie 
szanowaæ, nie sposób tego nie doceniæ. 
Œwiat nie jest tylko dla silnych 
i zdrowych. Elwira i Krystian to nam 
powiedzieli. 

Uznanie wszystkim tym, którzy rodzicom 
tego dziecka przychodz¹ z pomoc¹. 
W³aœciwie z dnia na dzieñ powsta³a 
„Dru¿yna Helenki”. To wielki znak 
nadziei dla wszystkich, cz³owieku, 
w potrzebie mo¿esz na kogoœ liczyæ.
Obok wielu innych wczeœniejszych 
inicjatyw, jak festyn dzieciêcy, czy 

Kiermasz ciast 
i s³odkoœci 
a tak¿e... 
modlitwa 
za Helenkê 
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Rok bie¿¹cy jest rokiem rekordowym pod wzglêdem iloœci œlubów. 
Na pewno nastêpny taki nie bêdzie. Rezerwacji na rok 2022 jest na razie 
sporo mniej. W 2021 roku w Wierzenicy zawartych zosta³o 
59 ma³¿eñstw, a wiêc o 6 wiêcej ni¿ w dotychczas rekordowym 
roku 2019. Z naszej parafii zawar³y ma³¿eñstwo nastêpuj¹ce osoby:

09.01. Agata Perz (Wierzonka) * Wojciech Rzechówka (Poznañ)
15.05. Maria Dominikowska (Wierzenica)

£ukasz Lipczyñski (Gruszczyn) 
09.09. Daria Staszewska (Wierzonka) * Bartosz Sopoæko (Kórnik)
11.09. Ma³gorzata Sienkowska (Mielno) * Mateusz Krawiec (Kicin)
29.09. Wiktoria Sewerniuk (Wierzonka)

Patryk Herman (Wierzonka) 
22.10. Eliza Lewandowska (Dêbogóra)

Krzysztof Patelka (Zalasewo) 

Chrztów w parafii w Wierzenicy w roku 2021 by³o 41 (wed³ug stanu na 
dzieñ 12. 12). Liczba ta mo¿e siê o 1 lub 2 zwiêkszyæ, bo przecie¿ 
jeszcze w ostatniej chwili mo¿e siê ktoœ zg³osiæ z terminem na œwiêta. 

O œlubach, chrztach komuniach i pogrzebach 
w parafii w Wierzenicy w 2021 roku

Kolêda AD 2021/2022
W bie¿¹cym roku kolêda bêdzie  w naszej parafii podobnie jak w roku 
ubieg³ym tylko na indywidualne zaproszenie. Ka¿dy który chcia³by 
abym odwiedzi³ jego rodzinê w domu musi siê zg³osiæ indywidualnie 
dla ustalenia terminu.  Mogê byæ w tygodniu, w dni pracy od 18:30, 
u osób niepracuj¹cych tak¿e przed po³udniem. W sobotê od 9:00, 
w niedzielê i w Œwiêto Trzech Króli od 13 00. W Nowy Rok od 9 00 do 
11:30 i po 19:00. Pierwszym dniem kolêdowym mo¿e byæ poniedzia³ek 
27 grudnia. Ostatnim niedziela 23 stycznia. Oczywiœcie indywidualnie 
mo¿na umówiæ siê jeszcze inaczej.  Odwiedzaæ mogê domy parafian 
i tak¿e rodziny z poza parafii ale zaprzyjaŸnione z Wierzenic¹. 
W tym drugim przypadku jest to moja prywatna wizyta. 
Zg³aszaæ siê trzeba do zakrystii po Mszy œw. albo do biura parafialnego, 
mo¿na te¿ przez pocztê xpk@vp.pl lub przez telefon 510 71 71 76.

xpk

licytacja przedmiotów, w niedzielê 5 grudnia przed kilkoma koœcio³ami 
w Swarzêdzu i w Kobylnicy odby³ siê kiermasz ciast i s³odkoœci. 
„Dru¿yna Helenki” ustawi³a siê tak¿e przed naszym koœcio³em 
w Wierzenicy i kaplic¹ w Kar³owicach. Organizatorzy podali póŸniej ile 
zebrali œrodków na pomoc dla dziecka. By³a to jednak suma ³¹czna 
zebrana we wszystkich miejscach razem. Nie wiem jaka czêœæ tego 
wsparcia pochodzi z naszego miejsca. Bardzo dziêkujê wszystkim, 
którzy na naszym terenie wsparli t¹ akcjê.  Oczywiœcie parafia bêdzie 
uczestniczyæ w dzia³aniach na rzecz pomocy tej rodzinie.   

Pomoc materialna to jedno. Pomoc duchowa, to drugie. Rodzicom 
dziecka powiedzia³em by w czasie nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego 
przyszli z dzieckiem do koœcio³a i modlili siê za nie i za siebie. 
Cz³owiek Bo¿y dzia³anie swe  zaczyna  od modlitwy albo œciœle ³¹czy 
z modlitw¹.  Bez tego, wszystko mo¿e siê okazaæ krótkotrwa³ym 
aktywizmem, a tu trzeba siê przygotowaæ na d³ugi dystans. Do tego 
w³aœnie potrzebne jest  wewnêtrzne uœwiêcenie. Cieszy³em siê, ¿e po 
Mszy œw. dla chorych w dniu nawiedzenia razem z rodzicami i 
ks. Maksymilianem Kamz¹ naszym rekolekcjonist¹, mogliœmy modliæ 
siê o pomyœlnoœæ w leczeniu Helenki.
  ks. Przemek
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Na razie nikt nic o to siê nie dopytywa³. Nie jest to jakaœ szczególnie 
du¿a liczba chrztów. Pod tym wzglêdem wiele lat by³o lepszych.  
Z naszej parafii chrzest œwiêty w 2021 roku przyjêli:

05.03. Fabian Jarz¹bek (Kar³owice),
04.04. Michalina Robaszyñska (Mielno),
02.05. Aleks Szczypieñ (Kar³owice),
26.06. Maksymilian Dopiera³a (Wierzenica),
21.08. Mariola Gruszka (Kar³owice),
02.10. Marta Jegier (Kar³owice),
17.10. Wojciech Prus- G³owacki (Mielno),
22.10. Miko³aj Krzyœko (Mielno),
16.10. Helena Kulczyk (Kar³owice), 
24.10. Agata Grupa (Mielno),
11.11. Olaf Paszkiewicz (Wierzonka).

Razem jest to 11 osób. W sumie niewiele.  Z liczb mi³ych dla mnie mogê 
dodaæ jeszcze 20 chrztów dzieci par z poza parafii, które b³ogos³awi³em 
w Wierzenicy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Prawie po³owa z ogólnej 
liczby. Niektóre ma³¿eñstwa chrzci³y u nas swoje  kolejne ju¿ dziecko. 
Czêœæ tych ma³¿eñstw rodzinnie by³a zwi¹zana z nasz¹ parafi¹, 
zdecydowana jednak wiêkszoœæ z nich poza uroczystoœci¹ œlubn¹ 
¿adnego zwi¹zku z Wierzenic¹ nie ma. 

I Komuniê œwiêt¹ przyjmowa³y w tym roku dzieci z dwóch roczników. 
Te które by³y w czwartej klasie i w zesz³ym roku z racji epidemii 
przek³adana by³a ich uroczystoœæ, a tak¿e z trzeciej klasy, które w tym 
roku mia³y planowo przyst¹piæ do I Komunii œw. Nie by³o jednej 
uroczystoœci ale ca³y szereg ma³ych skupiaj¹cych po kilkoro dzieci. 
Pierwsza uroczystoœæ odby³a siê 2 maja ostatnia w po³owie wrzeœnia.   
W kolejnoœci alfabetycznej I Komunie przyjê³y:

Kacper Andrzejewski, Wierzonka,
Amelia Bogucka, Tuczno,
Marcin Buczyñski, Wierzonka
Miko³aj Durowicz, Wierzonka,
Aleks Dymiter, Wierzonka,
Zuzanna Godek, Wierzonka,
Roma Iwiñska, Dêbogóra,
Remigiusz Jankowiak, Barcinek,
Zuzanna Jarz¹bek, Kar³owice,
Julia Jasik, Kar³owice,

Julia Kucz, Poznañ,
Micha³ Maækowiak, Wierzonka,
Kinga Mielczarek, Wierzenica,
Agnieszka Miko³ajewska, Kar³owice,
Bartosz Nolberczak, Wierzonka,
Oliwier Paszkiewicz, Wierzonka,
Kornelia Reiss, Poznañ
Mateusz Robak, Dêbogóra,
Emilia Rybarczyk, Dêbogóra,
Marek Sarnowski, Poznañ ,
Damian Sieczka, Tuczno,
Maja Sienkowska, Mielno,
Maja Skrzypiec, Dêbogóra,
Nikodem Springer, Kar³owice,
Gabriela Spychaj, Wierzenica,
Liliana Stojczyk, Dêbogóra,
Nicola Szczypieñ, Kar³owice,
Adam Szlachciak, Dêbogóra,
Maria Tarnowska, Wierzonka,
Zuzanna Walkowiak, Janikowo,
Jan WoŸny, Dêbogóra,

Razem 30 dzieci, w tym kilkoro nie z naszej parafii, oczywiœcie 
wszyscy za zgod¹ proboszcza miejsca zamieszkania.   

Ta liczba chcia³oby siê by by³a jak najni¿sza. Liczba zgonów. Niestety 
rok 2021 obfitowa³ iloœci¹ zgonów powy¿ej œredniej ostatnich lat. 
Do 17 grudnia by³o ich 20. W kolejnoœci odchodzili:

26.01. Janina Stawarz,  l. 70 Dêbogóra
09.03. Ewa G³uszek, l. 57, Wierzonka
13.03. Henryk Tomicki, l. 85, Wierzonka
14.03. Barbara Narankiewicz, l. 75, Wierzonka
14.03. Iwona Kowalska, l. 51, Mielno
03.04. Helena Doliñska l. 87, Dêbogóra, cm. Poznañ
29.04. Grzegorz Spi¿ewski, l. 58, Bugaj
04.05. Bronis³aw Staszewski, l. 75, Wierzonka
14.07. Aleksandra Spi¿ewska, l. 27, Bugaj
25.07. Eugeniusz Surma, l. 58, Wierzonka
03.09. Zenon Koza, l. 67, Kar³owice
10.10. Bo¿ena Czerwiñska, l. 68, Wierzenica
22.10. Konrad Kasprowicz, l. 62, Mielno
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Wp³ywy i wydatki parafii w roku 2021
Ka¿dego roku w ostatnim numerze przedstawiam podsumowanie 
finansowe parafii. Oczywiœcie takiej informacji nie mo¿e zabrakn¹æ 
w roku bie¿¹cym. W numerze pierwszym roku nastêpnego wrócê do 
tematu w kontekœcie kolêdy. Wtedy te¿ bêdê mia³ ju¿ dane ca³oœciowe 
po stronie „wp³ywy”dotycz¹ce tego roku. W chwili obecnej podaje dane 
aktualne na dzieñ 12 grudnia.
Na cele inwestycyjne parafia zebra³a 187.700 z³. Jest to kwota znacznie 
wiêksza ni¿ w ubieg³ym roku:, kiedy to wskutek obostrzeñ 
epidemicznych, dostaliœmy sporo po kieszeni.  Oczywiœcie nie ma co 
narzekaæ, Bogu i ludziom trzeba za wszystko dziêkowaæ. Innych tak 
samo, a mo¿e jeszcze bardziej, dotknê³y k³opoty. Po prostu czegoœ w 
parafii siê nie zrobi³o. 

Wydatki inwestycyjne parafii objê³y nastêpuj¹ce pozycje: kosztorys 
prac remontowych koœcio³a 6.000 z³, prace adaptacyjne i remontowe 
przy kaplicy domowej na probostwie, w tym ³awki, o³tarz, pulpit, 
ambonka, tabernaculum i renowacja krzy¿a 37.600z³, nowe schody 

przed kaplic¹ w Kar³owicach 12.000 z³, wykup ziemi pod poszerzenie 
cmentarza, w tym op³aty notarialne 62.000 z³ (w tym jest kwota 
47.500 z³ zebrana jako indywidualne wp³aty osób z przeznaczeniem 
specjalnie na ten cel), prace elektryczne na cmentarzu 4.800 z³,  
przebudowa drogi przy koœciele 32.000 z³, prace porz¹dkowe na 
cmentarzu i przy koœciele ca³y rok razem 4.400 z³, przygotowanie 
uroczystoœci nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego, w tym rekolekcje, 
zwrot kosztów zastêpstwa w parafii w Œwierczynie, ofiara na rzecz 
zakonu O. Paulinów, baner, plakaty, dekoracje, poczêstunek goœci  
razem 8.900 z³. Z funduszy inwestycyjnych op³aca³em te¿ niedawno 
500 z³ jako drug¹ ratê ubezpieczenia koœcio³a.

Razem daje kwotê 168.200 z³. Z racji tego, ¿e w koñcówce roku nie s¹ 
przewidziane ¿adne wydatki inwestycyjne kwota 19.500 z³ przejdzie na 
nastêpny rok. Daje to dobry punkt wyjœcia przy myœleniu o op³otowaniu 
cmentarza. Oczywiœcie do tego trzeba doliczyæ to co zbierze siê 
w koñcówce roku. W sumie do przeniesienia na przysz³y rok pozostanie 
trochê wiêksza kwota ni¿ w roku ubieg³ym. Wtedy by³o to okr¹g³e 
20.000 z³.

Inne wydatki parafii to bie¿¹ce utrzymanie. Zu¿ycie pr¹du i wody 
liczone razem w trzech miejscach: na probostwie, w koœciele 
i w Kar³owicach w ci¹gu ca³ego roku wynios³o 11.870 z³. Od listopada 
doszed³ jeszcze rachunek za pr¹d na cmentarzu ale oczywiœcie tam poza 
op³atami sta³ymi du¿ego zu¿ycia na bie¿¹co nie bêdzie. 
Wywóz œmieci z cmentarza i z probostwa razem kosztowa³ 14.400 z³. 
Zakup 5 ton ekogroszku na ogrzewanie probostwa stanowi³ wydatek 
w wysokoœci 4.600 z³. W tym roku zakupu opa³u na nowy sezon 
grzewczy dokona³em ju¿ w kwietniu Jesieni¹ ten sam zakup by³by ju¿ 
o wiele dro¿szy. Do tego dochodzi utrzymanie i eksploatacja 
samochodu, który generalnie jest wykorzystywany do celów 
parafialnych. Œrednio licz¹c zu¿ycie paliwa 150 z³ tygodniowo daje 
kwotê 8.400 z³. Do tego 1.500 z³ za drobne naprawy, wymianê opon itp. 
Razem daje to sumê w przybli¿eniu 10.000 z³.  

W perspektywie nadchodz¹cego roku 2022 czekaj¹ nas nastêpuj¹ce 
zadania: przygotowanie do powiêkszenia cmentarza, stosowne zgody 
i postawienie ogrodzenia, remont zewnêtrzny wie¿y koœcio³a. W tej 
ostatniej sprawie  podjêliœmy rozmowy w sprawie partnerstwa z gmin¹ 
Swarzêdz, która ma statutowe zadanie dba³oœci o zabytki i ochronê 
dziedzictwa narodowego. 

                                          x Przemys³aw Kompf

31.10. Aleksandra Plutowska-Rekowska l. 84, Mielno  
17.11. Henryka Wizner, l. 85, Wierzonka
29.11. Aniela Temp³owicz l. 85, Wierzonka
01.12. Grzegorz Krzewina, l 65, Kar³owice
03.12. Piotr Ma³as l.65, Wierzenica, cm. Gortatowo
06.12. Joanna Kaczorowska, l. 71 Wierzonka 
14.12. Anna Pietek, l. 79 Wierzenica

W kontekœcie tego na koñcu mo¿na postawiæ pytanie: czy nasza parafia 
rozwija siê demograficznie? Czy jest to obszar gdzie przybywa 
ludnoœci? Niestety drugi rok z rzêdu nie ma ca³oœciowej kolêdy i nie ma 
mo¿liwoœci w chwili obecnej policzyæ ile faktycznie osób tutaj mieszka. 
Moja obserwacja rodzin wskazuje na regres pod tym wzglêdem. 
Z szeœciu zawartych ma³¿eñstw przez naszych m³odych parafian tylko 
jedno (na razie jeszcze) zosta³o na naszym terenie, Pozostali siê 
wyprowadzili. Wyprowadzaj¹ siê te¿ niektórzy inni m³odzi wchodz¹cy 
w doros³oœæ.  Liczba zgonów przewy¿sza liczbê chrztów. Czy nowo 
buduj¹ce siê domy i wprowadzaj¹ce siê do nich rodziny rekompensuj¹ te 
ubytki? Tego w³aœnie nie potrafiê powiedzieæ. Prawdziwe bêdzie 
stwierdzenie: trochê ubywa w starej czêœci parafii i trochê przybywa 
w nowej.  
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Wp³ywy i wydatki parafii w roku 2021
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epidemicznych, dostaliœmy sporo po kieszeni.  Oczywiœcie nie ma co 
narzekaæ, Bogu i ludziom trzeba za wszystko dziêkowaæ. Innych tak 
samo, a mo¿e jeszcze bardziej, dotknê³y k³opoty. Po prostu czegoœ w 
parafii siê nie zrobi³o. 
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