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Wojenna Wielkanoc
Jam zwyciê¿y³ œwiat

Wydawa³o siê, ¿e nic poza pandemi¹ gorszego nie mo¿e nas spotkaæ. 
Wydawa³o siê, ¿e w³aœnie pandemia siê koñczy, ¿e poma³u wracaæ 
bêdziemy do normalnoœci. A jednak przysz³o coœ jeszcze gorszego. 
Przysz³a wojna. Na razie obok naszych granic. Nikt nie wie jak wszystko 
dalej siê potoczy. Myœlê, ¿e wielu œledzi rozmaite doniesienia i analizy. 
Czujemy niepewnoœæ. 

W klimacie Œwi¹t Wielkanocy powtórzê s³owa, które nie raz mogliœcie 
s³yszeæ ode mnie. Kiedy Jezus wje¿d¿a³ do Jerozolimy t³umy wo³a³y 
„Hosanna” By³o tak radoœnie, tak optymistycznie. Nagle wszystko siê 
urywa. Jezus zd¹¿y³ siê jedynie po¿egnaæ siê uczniami. Zd¹¿y³ im 
powiedzieæ:

 

Wypowiadaj¹c w tamtej chwili te s³owa i jeszcze wiele innych, zapewne 
Jezus chcia³ by uczniowie wziêli je sobie mocno do serca i zapamiêtali. 

Potem zosta³ póŸnym wieczorem po ciemku aresztowany. Przes³uchanie, 
jakiœ tam niby proces, pospieszne zatwierdzenie wyroku, wreszcie 
ostatnia droga na miejsce kaŸni, ukrzy¿owanie i œmieræ. Tryumf si³ 
ciemnoœci. Wszystko skoñczone. Uczniowie w strachu pouciekali, 
pozamykali siê na trzy spusty. Na pewno po ludzku ¿a³owali Jezusa i po 

„Oto nadchodzi godzina, a nawet ju¿ nadesz³a, ¿e siê rozproszycie - 
ka¿dy w swoj¹ stronê, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem 
sam, bo Ojciec jest ze Mn¹. To wam powiedzia³em, abyœcie pokój 
we Mnie mieli. Na œwiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagê: Jam 
zwyciê¿y³ œwiat” (Jana 16,32-33).

aresztowaniu myœleli co to z Nim bêdzie, oby go wypuœcili, oby nic Mu 
nie zrobili. Mo¿e tylko tak strasz¹, mo¿e rzeczywiœcie Jezus powinien 
trochê przyhamowaæ i nie mówiæ na pewne tematy i siê nie nara¿aæ. 

Palcem w bucie nie kiwnêli by stan¹æ w obronie Jezusa. Dominowa³ 
w nich strach o w³asne ¿ycie. Co z nami bêdzie, co tu teraz robiæ, mia³o 
byæ tak piêknie, a wysz³o tak g³upio. Nikt siê tego nie spodziewa³. 

W dziejach ludzi i narodów s¹ takie chwile kiedy wydaje siê, ¿e si³y 
ciemnoœci zaw³adnê³y ich ¿yciem, ¿e zatryumfowa³y. Bolesny to czas 
znaczony ogromem cierpienia rozmaitych ludzi. Rozpacz i czêsta utrata 
nadziei ale zwyciêstwo, jak powiedzia³ ktoœ m¹dry, jest na dnie klêski.

Po bólu Wielkiego Pi¹tku, kiedy wydawa³o siê, ¿e niebo siê 
zamknê³o i si³y ciemnoœci zwyciê¿y³y, przyszed³ niespodziewanie 
poranek zmartwychwstania. Zatrwo¿onym i wylêk³ym wydawa³o 
siê, ¿e widz¹ ducha, a to Jezus stan¹³ miêdzy uczniami i powiedzia³ 
im: „Pokój wam”. „Pokój wam”, którzy tu jesteœcie, „pokój wam”, 
którzy jesteœcie tam daleko, „pokój wam”, którzy tak siê boicie i tak 
siê lêkacie. Pokój Wam wszystkim. 

Narody powstaj¹ z najstraszniejszych upadków. Wiara i Bo¿e 
prowadzenie potrzebne jest ludom oraz narodom i tak¿e ka¿demu 
osobiœcie. 

Zas³uchanie w s³owo Jezusa potrzebne jest wszystkim Potrzebne 
jest mi jako jednostce. Nie mam wielkiego wp³ywu na to co dzieje 
siê szeroko w œwiecie. Mam jednak wp³yw na siebie. To zmaganie 
o to, czy w œwiecie bêdzie jeden wiêcej piêkny cz³owiek, znak dobra, 
znak pokoju, czy te¿ jeden wiêcej ³obuz. To ja mam dziœ us³yszeæ. 
Mam ogarn¹æ sercem i umys³em: 

stali 
siê ludŸmi innej jakoœci ¿ycia. We mnie te¿ to siê ma dokonaæ. Tego te¿ 
potrzebuj¹ ludy i narody.

 x Przemys³aw Kompf 

„miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat”.

Prze¿ywszy zmartwychwstanie Jezusa, uczniowie przeszli przemianê 
swojego ¿ycia. Porzucili ma³ostkowoœæ, biernoœæ, strach, egoizm, 
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 Mobilizacja powszechna w Polsce 
 Na pomoc bohaterskiej Ukrainie
Kiedy ukazywa³ siê pierwszy tegoroczny numer „Wierzeniczeñ” go³ym 
okiem widaæ by³o, ¿e teksty nie przystaj¹ do sytuacji w której nagle siê 
znaleŸliœmy. Na ostatni¹ stronê wrzuciliœmy tylko króciutki tekst 
napisany na szybko i zatytu³owany „Mobilizacja powszechna w Polsce. 
Na pomoc bohaterskiej Ukrainie”. Po przesz³o miesi¹cu tytu³ ten 
trzeba powtórzyæ.

Mo¿emy sobie wyobraziæ jakiego rodzaju szokiem okaza³ siê dla 
Ukraiñców dzieñ 24 lutego. Tego dnia, tam gdzie rozgorza³y walki, 
dzieci nie posz³y do szko³y, studenci na zajêcia, zwykli ludzie do pracy. 
W jednej chwili wszystko co takie zwyczajne, takie spokojne, normalne 
przesta³o siê liczyæ. Pojawi³ siê strach co bêdzie dalej, o ¿ycie swoje 
i swoich bliskich. Tak¿e w Polsce wydarzenia na Ukrainie zrobi³y 
niesamowite wra¿enie. Szeroko otwar³y siê granice dla tych, którzy 
szukaj¹ u nas schronienie. Spontanicznie otworzy³y siê serca zwyk³ych 
ludzi. Nie ma chyba zak¹tka w naszym kraju, gdzie ludzie nie byliby 
poruszeni i nie chcieliby spieszyæ z pomoc¹. To jest buduj¹ce, wielki 
znak (chrzeœcijañskiej) nadziei, ¿e chocia¿ na co dzieñ gonimy za 
wieloma niepotrzebnymi sprawami i tracimy czas na g³upoty, w chwili 
powa¿nego wyzwania nie zapomnieliœmy o tym co wa¿ne, 
najwa¿niejsze, ¿e gotowi jesteœmy do poœwiêceñ.

Bogu dziêkujmy za nasze pañstwo, które na rozmaitych szczeblach 
w³adzy rz¹dowej i samorz¹dowej (niezale¿nie od opcji politycznych) 
wykazuje du¿¹ sprawnoœæ organizacyjn¹. Cieszmy siê, ¿e nie jest to jak 
ktoœ powiedzia³ pañstwo z dykty. Egzamin zdaj¹ te¿ du¿e organizacje 
spo³eczne maj¹ce sieæ oddzia³ów i wolontariuszy. Poœród tych 
wiod¹cych jest tak¿e Caritas Polska. 

(Patrz¹c na oczywiste zaanga¿owanie ludzi Koœcio³a tak sobie przy 
okazji myœlê, nie rozwijaj¹c tego w¹tku dalej: „Mi³oœæ zakrywa wiele 
grzechów” (1 list Piotra 4,8)).

Ukraiñców w Polsce znamy od lat, s¹ ich ju¿ dziesi¹tki tysiêcy. Pracuj¹ 
u nas w rozmaitych zak³adach, zajmuj¹ ró¿ne stanowiska. Miêdzy 
Polakami a Ukraiñcami nawi¹za³o siê wiele zwyczajnych i naturalnych 
wiêzi. Nie s³ychaæ by³o, ¿e chc¹ tu siedzieæ i nie pracowaæ, ¿e zajmuj¹ 
siê jak¹œ przestêpczoœci¹. Przez te lata nie wytworzy³ siê ¿aden 
negatywny stereotyp Ukraiñca. Ludzie w Polsce mogli zauwa¿yæ, ¿e 
Ukraiñcy szybko staraj¹ siê nauczyæ jêzyka polskiego, ¿e chc¹ ¿yæ 
w dobrych relacjach z Polakami. Niejedna osoba w Polsce patrzy³a na 
Ukraiñców jak na trochê ubo¿szych kuzynów, ale widz¹c ich jak szukaj¹ 
u nas lepszego dla siebie ¿ycia, nabieraliœmy te¿ poczucia, ¿e u nas jest 
lepiej. Wielu mog³o wreszcie doceniæ to co mamy w chwili obecnej 
w Polsce. 

Myœlê, ¿e w³aœnie ta pozytywna wczeœniejsza obecnoœæ Ukraiñców 
w Polsce zaowocowa³a tym, ¿e nie pozostaliœmy obojêtni na tragiczne 
doœwiadczenia ich Ojczyzny. Nagle jako Polacy powszechnie
i spontanicznie poczuliœmy bliskoœæ Narodu Ukraiñskiego. Bliskoœæ 
drugiego cz³owieka, nawet je¿eli nie do koñca rozumiemy to co mówi. 

W niejednym z naszych domów wróci³y te¿ na pamiêæ wspomnienia 
rodzinne naszych bliskich z czasów drugiej wojny œwiatowej. Nasze 
matki, nasi ojcowie, nasze babcie, nasi dziadkowie, wujostwo, s¹siedzi, 
nasi bliscy, nasi kochani te¿ doœwiadczyli wojennej poniewierki 
i niejednemu ocali³a ¿ycie czyjaœ serdeczna bezinteresowna pomoc. 
Ludzie znaj¹ opowieœci jak to uciekano bez niczego w nieznane, jak 
tracony by³ w jednej chwili dobytek ca³ego ¿ycia. To mocno tkwi 
w zbiorowej pamiêci Polaków. 

Na terenie parafii pierwsi uchodŸcy pojawili siê w drugim tygodniu 
wojny. Rozmaitymi kana³ami zaczê³y do mnie docieraæ informacjê, ¿e 
w tym domu s¹ ju¿ Ukraiñcy albo, ¿e ktoœ ich lada moment oczekuje. 

Jezus na œmieræ skazany.
Na œmieræ mo¿na skazaæ niewinnie nie 
tylko jednego cz³owieka, mo¿na skazaæ 
na œmieræ za jednym razem wielu 
niewinnych ludzi.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus bierze krzy¿ na swe ramiona.
Nikt nie chce dŸwigaæ ciê¿arów krzy¿a, 
wszyscy chcemy ¿yæ wygodnie 
i spokojnie, a¿ przychodzi dzieñ kiedy 
trzeba walczyæ o prawo do ¿ycia.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.MARIUPOL
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Nie wiem ile jeszcze przekazów do mnie nie dotar³o. Wobec tych 
informacji czu³bym siê bardzo nieswojo gdyby probostwo parafii 
pozosta³o zamkniête. Kiedy w sobotê 6 marca odebra³em telefon 
z zapytaniem, czy nie wiem gdzie mo¿na umieœciæ 6 osobow¹ rodzinê 
z Kijowa ani sekundy nie zastanawia³em siê co odpowiedzieæ. Kiedy ju¿ 
siê zjawili, zobaczy³em jakim niesamowitym darem Bo¿ego 
B³ogos³awieñstwa jest obecnoœæ u mnie tej piêknej katolickiej rodziny. 
Wed³ug potwierdzonych i zweryfikowanych informacji (stan na dzieñ 
2 kwietnia) wiem, ¿e na naszym terenie znalaz³o schronienie 
w 8 miejscach 26 osób z Ukrainy. W tym jeden mê¿czyzna narodowoœci 
libañskiej o¿eniony z Ukraink¹, reszta to matki i babcie 
z przedszkolnymi i szkolnymi dzieæmi. Najstarszymi z dzieci s¹ dwaj 
piêtnastoletni ch³opcy. W dniu 31 marca w naszym oœrodku Caritas 
zjawi³a siê 28 osobowa grupa rodzin z Ukrainy, która zosta³a do nas 
przeniesiona z domu rekolekcyjnego w Zaniemyœlu. Najmniejsze 
z dzieci ma 8 miesiêcy, potem jest jeden dwulatek, pozosta³e dzieci s¹ 
trochê starsze. Najstarsza dziewczynka ma 15 lat, ch³opiec 13. W grupie 
tej jest te¿ dwóch mê¿czyzn. Cztery rodziny maj¹ swoje samochody.

Przez te dni wys³ucha³em szeregu relacji uchodŸców, którzy znaleŸli 
schronienie na naszym terenie. Kropla w morzu ludzkich opowieœci. 
Zmêczenie wêdrówk¹, ci¹g³e kluczenie i szukanie bezpiecznej drogi, 
oczekiwanie na granicy, lêk co bêdzie dalej. Têsknota za tymi co zostali, 
obawa o nich. Niekoñcz¹ce siê telefony. Do swoich krewnych 
i znajomych. Jaki¿ to cudowny wynalazek, ¿e tych bliskich kochanych, 
mo¿na chocia¿ zobaczyæ na ma³ym ekranie. Jaki strach, jaka obawa 
kiedy nie odbieraj¹ po³¹czenia. Jako osobn¹ czêœæ zamieszczam jedn¹ 
szczegó³owo opowiedzian¹ mi relacjê.

Na stronie parafii zamieszczone zosta³o zdjêcie zrobione wieczorem 
w Wierzenicy. Sfotografowane zosta³o okno na górze probostwa, gdzie 
mieszka rodzina z Ukrainy. Pod zdjêciem podpis po ukraiñsku „Dobroj 
noczi” i po polsku „œpijcie spokojnie” Tak, niczego innego nie ¿yczymy 
naszym goœciom i ca³emu Ukraiñskiemu Narodowi jak w³aœnie tego by 
mogli spaæ spokojnie.

D³ugo bêdziemy pomagaæ. Tak¿e u nas zmieni siê ¿ycie niejednej 
rodziny. Nikt nie wie, czy ta fala która do nas dotar³a jest ju¿ t¹ 
ostatni¹, czy te¿ jeszcze ona bêdzie wzbieraæ. Spo³eczeñstwo polskie 
tak¿e bêdzie ponosiæ skutki tej wojny. To jest najni¿sza cena, któr¹ 
w obliczu tej sytuacji musimy wszyscy ponieœæ. Koszty, które 
ponosz¹ bohatersko walcz¹cy Ukraiñcy, s¹  du¿o wiêksze. To jest 
cena ich ¿ycia, zrujnowanych domostw i miejsc wa¿nych dla 
gospodarki i kultury.

W naszej parafii kilka lat temu w ramach Caritas uruchomiliœmy 
program pomocowy Rodzina Rodzinie. Staraliœmy siê wesprzeæ 
wytypowane rodziny biedniejsze pomoc¹, która pochodzi³a od rodzin 
zamo¿niejszych, ¿yj¹cych na naszym terenie i tak¿e z poza naszego 
miejsca. Akcjê rozpoczynaliœmy przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 
jednak realizacja niektórych zadañ przenosi³a siê na kolejne miesi¹ce 
nastêpnego roku. W programie uczestniczy³o za ka¿dym razem po 
stronie pomagaj¹cych kilkadziesi¹t rodzin. Rodzin którym siê pomaga³o 
by³o kilka. W Roku Pañskim 2021/2022 by³o tak samo.

Wobec zaskakuj¹cych wydarzeñ program pomocy Rodzina Rodzinie 
staje siê programem powszechnym. Nie tylko wspieramy rodziny 
z Ukrainy uciekaj¹ce przed wojn¹ ale tak¿e rodziny, które tej 
pomocy udzieli³y bezpoœrednio przyjmuj¹c uchodŸców pod swój 
dach. To jest wysi³ek wszystkich, to jest solidarnoœæ wszystkich. 
Za wszystkie gesty serdecznej ludzkiej wzajemnej ¿yczliwoœci, 
której jest ca³e mnóstwo, z ca³ego serca dziêkujê i o nie proszê, co 
wiêcej zobowi¹zujê do nich. 

Bardzo cieszê siê, ¿e akcjê pomocy zorganizowa³a tak¿e Szko³a 
Podstawowa w Wierzonce. To oznacza aktywizacjê w tym temacie 
naszych dzieci, ich rodziców, a tak¿e nauczycieli. Ka¿dy gest pomocy 
siê liczy. Czasami siê wydaje, ¿e dzieci uczymy egoizmu i zapatrzenia 
w siebie. Z tego p³ynie zupe³na inna nauka: trzeba umieæ siê dzieliæ, 
trzeba pomagaæ. 

Jezus pierwszy raz upada. 
Nienawiœæ noszona w sercu do innych 
jest zarzewiem ludzkiego upadku, jest 
zarzewiem upadku jednostek i ca³ych 
narodów.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus spotyka swoj¹ Matkê. 
Przejmuj¹cy jest zawsze ból matek 
op³akuj¹cych œmieræ swoich niewinnych dzieci. 
Przejmuj¹cy jest widok matek próbuj¹cych 
chroniæ swoje dzieci przed niebezpieczeñstwem.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.DONIECK
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Dzieñ mê¿czyzny

Od kilkunastu dni w szkole podjê³o naukê kilkoro dzieci z Ukrainy. Przy 
zapisie dwójki ch³opców mieszkaj¹cych w naszym oœrodku by³em 
osobiœcie. Wobec tych dzieci, tak jak i wobec wszystkich pozosta³ych, 
panuje serdeczna ¿yczliwoœæ ca³ego zespo³u pracowników szko³y, na 
czele z pani¹ dyrektor. W szkole s¹ napisy informacyjne w jêzyku 
ukraiñskim, w sekretariacie maj¹ ju¿ formularze zg³oszeniowe w jêzyku 
polskim i ukraiñskim Zatrudniona zosta³a nauczycielka Ukrainka, pani 
pomocnik jako t³umacz, osoba znaj¹ca oba jêzyki. 

Czas œwiêtego spokoju siê skoñczy³. Wszyscy zdajemy egzamin: 
„polskoœci”, „obywatelskoœci”, „cz³owieczeñstwa” i wreszcie 
„chrzeœcijañstwa”.

Mi³oœæ zwyciê¿a nienawiœæ, ¿ycie pokonuje œmieræ. Na przekór 
nienawiœci, na przekór œmierci.

 x Przemys³aw Kompf

Cyrenejczyk pomaga nieœæ krzy¿ Jezusowi. 
Nakazem chwili jest pomoc w potrzebie. 
Jest taka chwila kiedy trzeba zostawiæ 
swoje przyzwyczajenia, swoj¹ wygodê, 
zmêczenie, kiedy nie mo¿na byæ 
obojêtnym, udawaæ ¿e siê nie widzi.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Weronika ociera twarz Jezusowi. 
Potrzeba ludzi odwa¿nych, wszêdzie jest 
ich deficyt, tych którzy nie boj¹ siê 
wtedy gdy inni siê lêkaj¹.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

W sobotê 26 marca przed po³udniem odwiedzi³em w Dêbogórze dom 
Ireny i Bogus³awa Kiernickich. Zawioz³em do nich œrodki czystoœci 
zebrane w szkole dla uchodŸców z Ukrainy. W ich rodzinie zamieszka³y 
cztery osoby z Ukrainy. Mia³em okazjê poznaæ je ju¿ wczeœniej. 
Przyby³y one do ich domu w dwóch dwuosobowych grupach. Najpierw 
matka z 15 letnim synem, potem jeszcze siostrzenica mê¿a z 9 letni¹ 
córk¹. Gospodarzy spyta³em, jak im siê zdaje, czy Swiet³ana jest 
w stanie coœ nam opowiedzieæ z tego co prze¿yli. Nie chcia³bym by to 
opowiadanie sprawi³o jej dodatkowy ból. 

Kiedy Swiet³ana usiad³a z nami przy stole pokaza³em jej nasze 
„Wierzenicznia”. Gospodarze mieli akurat le¿¹ce na wierzchu ostatnie 
wydanie. Spyta³em, czy zgodzi³aby siê nam opowiedzieæ jak to wszystko 
wygl¹da³o. 

Jesteœmy z Charkowa, zaczê³a swoj¹ opowieœæ Swiet³ana. Tam 
mieszka³am z mê¿em i synem w piêciopiêtrowym bloku. Niedaleko ode 
mnie mieszka³a moja mama i brat. Pracowa³am jako kucharka 
w przetwórstwie gastronomicznym. M¹¿ by³ budowlañcem, nasz syn 
chodzi³ do szko³y, do 9 klasy. Klasa do której uczêszcza³ mia³a profil 
sportowy. Uwielbia pi³kê no¿n¹, stale by biega³ po boisku. Uczy³ siê 
œrednio. 23 lutego na Ukrainie obchodzony jest dzieñ mê¿czyzny 
(w Rosji te¿ to jest œwiêto, u nas zupe³nie nieznane – dop. xpk). W tym 
dniu zrobi³am drobne upominki moim mê¿czyznom, wrêczy³am je im 
i potem usiedliœmy do kolacji. Przyszli do nas jeszcze nasi znajomi. 
¯egnaliœmy siê nimi w mi³ym pogodnym nastroju. 

W nocy oko³o 3:30 obudzi³ nas ha³as. W pierwszej chwili wydawa³o mi 
siê, ¿e s¹ to jakieœ gwa³towne uderzenia w nasz¹ ¿elazn¹ bramê, która 
znajduje siê przed przed wjazdem do naszego domu. Dr¿a³y okna. 
Podskoczy³am do okna zobaczyæ co siê dzieje. Za mn¹ przyszed³ Iliusza 
(syn – dop. xpk). By³ wystraszony i pyta³ co siê dzieje. Odpowiedzia³am 
mu, ¿e na pewno gdzieœ strzelaj¹. Potem zadzwoni³ do mnie kolega 
z pracy i powiedzia³, ¿e ko³o niego w jego dzielnicy rozpoczê³y siê 
walki. W naszym domu nie by³o ¿adnych piwnic. Nie by³o siê gdzie 
schroniæ. Jak trochê przycich³o poszliœmy do domu do mojej mamy. Co 
chwilê s³ychaæ by³o wybuchy. Ileœ razy w ci¹gu dnia chowaliœmy siê w 
piwnicy, w nocy nie rozbieraliœmy siê tylko w ubraniach i w butach na 
nogach k³adliœmy siê spaæ. Nas³uchiwaliœmy co siê dzieje. S³uchaliœmy 
wiadomoœci. Tak by³o przez ca³y czas. Sytuacja siê pogarsza³a, by³o 
coraz bardziej niespokojnie. Zdecydowa³am, ¿e muszê chroniæ syna. 
Nie by³a to ³atwa decyzja. M¹¿ trochê by³ przeciw ale widzia³ wszystkie 
niebezpieczeñstwa, jacy jesteœmy bezradni i bezbronni. Nie móg³ jechaæ 
z nami, bo wszyscy mê¿czyŸni musieli zostaæ dla obrony kraju. Bardzo 
trudne by³o to nasze po¿egnanie. Nie przeczuwa³am wtedy, ¿e widzimy 
siê po raz ostatni, ¿e tak szybko go stracê. 

Te dni by³y tak pe³ne napiêcia, ¿e nie potrafiê powiedzieæ kiedy 
dok³adnie wyjechaliœmy z Charkowa. Czy by³ to 27, czy 28 luty. Na 
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Jezus drugi raz upada. 
Natychmiast muszê powstaæ z upadku, 
którym jest moja nienawiœæ, niechêæ do 
innych, niezdolnoœæ do szukania dróg 
pojednania.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty. 
Jak jest wielu tych, którzy ³akn¹c 
i pragn¹c sprawiedliwoœci, potrzebuj¹ 
ludzkiego pocieszenia i dobrze 
gdy je znajduj¹.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

dworzec pojechaliœmy nieoznakowan¹ taksówk¹. Jechaliœmy wœród 
wystrza³ów i bombardowañ. Dojechaliœmy na miejsce, wszêdzie by³y 
sprawdzane dokumenty. Pe³no by³o naszych ¿o³nierzy, wko³o dworca 
sta³y ustawione czo³gi. Wojsko pilnowa³o ¿eby nie by³o paniki. Ludzi 
chc¹cych wyjechaæ z miasta by³a masa. T³um przelewa³ siê przez 
dworzec. Wojsko kierowa³o ludzi na odpowiednie perony. Wsiedliœmy 
do poci¹gu, który mia³ jechaæ do Lwowa. Dostaliœmy miejsce 
w pierwszym wagonie w przedziale w którym musia³o siê zmieœciæ 
10 osób. Po brzegi wype³niony by³ korytarz. Wszêdzie pe³no kobiet 
z ma³ymi dzieæmi. Krzyk, p³acz. Poci¹g ruszy³ oko³o 12:00 w po³udnie. 
Najpierw jechaliœmy do Kijowa. Poci¹g nie jecha³ normaln¹ tras¹, kilka 
razy by³a ona zmieniana dla bezpieczeñstwa, w sumie po wielu 
godzinach dotarliœmy pod Kijów i tam poci¹g stan¹³. Na wjazd na 
dworzec czeka³o sporo innych poci¹gów. Obs³uga kaza³a nam wy³¹czyæ 
wszystkie œwiat³a i telefony. Staliœmy tak oko³o pó³torej godziny, kiedy 
wreszcie poci¹g ruszy³ przejechaliœmy przez Kijów i pojechaliœmy do 
Lwowa, gdzie dotarliœmy rano. Znowu w powodu wielkiej liczby 
przyje¿d¿aj¹cych sk³adów nie wjechaliœmy od razu na dworzec. 
Musieliœmy czekaæ. Wreszcie wymêczeni wysiedliœmy. Na dworcu by³ 
nieprawdopodobny t³um ludzi, wszyscy chcieli jechaæ dalej do Polski. 
Kolej¹ mo¿na by³o jechaæ bezp³atnie. Podstawia³y siê te¿ autobusy ale 
przejazd nimi kosztowa³ od 100 do 200 dolarów. Na jazdê autobusem 
nie mogliœmy sobie pozwoliæ. Nie mia³am ze sob¹ zbyt wiele pieniêdzy 
raptem mia³am przy sobie 1000 hrywien.
Dopyta³em: w normalnym rytmie ¿ycia na ile to mog³o Wam starczyæ?
Dla naszej trzyosobowej rodziny 1000 hrywien starcza³o nam spokojnie 
na dwa dni. Obok pieniêdzy zabraliœmy te¿ z domu jedzenie na drogê, 
ale wszystko posz³o ju¿ w podczas jazdy. Ludzie dzielili siê miêdzy sob¹ 
tym co kto mia³, czasem by³y osoby wcale bez jedzenia.

Zanim wysiedliœmy z poci¹gu we Lwowie Ilia odebra³ wiadomoœæ od 
bliskich z naszej rodziny. Artur mój m¹¿, a zarazem ojciec Ilii nie ¿yje. 
Zmar³ nagle na serce, nie wytrzyma³ tego rozstania. Mia³ tylko 45 lat. 
Nie wiedzia³am co w tej sytuacji mam zrobiæ. Ilia p³aka³ i chcia³ wracaæ 

do Charkowa. By³am jeszcze bardziej bezradna. O tym ¿eby 
kontynuowaæ drogê przes¹dzi³a moja siostrzenica. Napisa³a do Ilii, ¿e 
nie ma ju¿ do czego wracaæ w Charkowie, namawia³a nas by jechaæ 
dalej. Dodam, ¿e przez ca³y czas korzystaliœmy z Ilii telefonu, mój 
bowiem by³ niesprawny.

We Lwowie mo¿na by³o dostaæ coœ za darmo do jedzenia i napiæ siê 
herbaty. Przez szeœæ godzin staliœmy w kolejce do poci¹gu jad¹cego do 
Polski. Odje¿d¿a³y one w ró¿nych kierunkach. Nie mia³am pojêcia 
gdzie mamy jechaæ. Jechaliœmy bez ¿adnego planu, byle przed siebie. 
Nie mia³am pojêcia co w tej Polsce bêdê robiæ. Znowu bi³am siê 
z myœlami, czy nie wracaæ. W koñcu weszliœmy do poci¹gu jad¹cego do 
Che³mna. Ruszyliœmy oko³o 22:00. Nad ranem oko³o 6:00 dotarliœmy 
do celu. Myœla³am ¿eby coœ wynaj¹æ do spania, ale przy tej iloœci ludzi 
nie by³o to mo¿liwe, Wiedzieliœmy, ¿e nie mo¿emy tam zostaæ, musimy 
jechaæ dalej w g³¹b Polski i tak wsiedliœmy w poci¹g do Warszawy. 
W Warszawie na dworcu mogliœmy coœ zjeœæ i siê napiæ. Jakie to by³o 
wtedy dla nas wa¿ne. Zaopiekowali siê nami ludzie, którzy w pierwszej 
chwili wydali mi siê dziwni. Mieli na sobie stroje z krzy¿ami. 
Zastanawia³am siê, czy to nie jest jakaœ sekta. Dowiedzieliœmy siê od 
nich, ¿e w Poznaniu nie ma tylu uchodŸców i ¿e warto tam jechaæ, ¿e 
oni maj¹ podstawiony autobus do którego mo¿emy wsi¹œæ. 
Postanowi³am, ¿e pojedziemy i tak trafiliœmy do Poznania. 

Dopisek mój: Dziwnie dla Swiet³any wygl¹daj¹cy ludzie to byli 
Kawalerowie Maltañscy. Maj¹ oni swoje charakterystyczne stroje. Ca³¹ 
autobusow¹ grupê przywieŸli do swojej siedziby w Poznaniu przy 
ul. Komandoria na Malcie w Parafii Œw. Jana Jerozolimskiego. 
Wszystkimi zaopiekowano siê serdecznie i w³aœnie z tego miejsca 
odbiera³y uchodŸców rodziny z Poznania i okolic. Wczeœniej zg³osi³y 
one Kawalerom Maltañskim chêæ przyjêcia rodziny w Ukrainy. W ten 
sposób Swiet³ana z synem trafili do Dêbogóry.

Trafiliœmy z synem do miejsca, gdzie wreszcie mogliœmy odpocz¹æ. 
Jesteœmy tutaj trzeci tydzieñ. Jest nam tutaj bardzo dobrze. Przez te dni 
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Jezus po raz trzeci upada. 
Dziêki za ludzi, dziêki na narody, które 
podnios³y siê do godnego ¿ycia po swych 
straszliwych upadkach.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus z szat obna¿ony. 
Nikt nikogo nie mo¿e obedrzeæ z jego 
godnoœci. nie mo¿na tego pozbawiæ 
¿adnego cz³owieka, tak¿e ¿adnego 
narodu. Z godnoœci mo¿na obedrzeæ siê 
samemu niegodziwoœci¹ swojego ¿ycia.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

wiele myœli zajmowa³a mi sprawa pogrzebu mê¿a. Z powodu chaosu 
w mieœcie przez dwa tygodnie czeka³ on na swój pochówek. Wszystko 

za³atwia³a jego 
rodzina, która 
zosta³a na miejscu.

Kilka dni póŸniej 
dotar³a tutaj moja 
siostrzenica z 
córk¹. Cieszê siê, 
¿e mog³yœmy tu siê 
odnaleŸæ 
i zamieszkaæ 
razem. Jej droga 
nie by³a a¿ taka 
trudna. Doœæ 
szybko poci¹giem 
dotar³a z Charkowa 
do Lwowa. Ze 
Lwowa przejecha³a 
autobusem prosto 
do Poznania. 
Sprawnie 
przekroczyli 
granicê. Ona 
wiedzia³a dok¹d ma 
jechaæ. 

          opr. xpk

Teraz trochê polityki
Rosyjska „prawda”

Przez szereg miesiêcy s³yszeliœmy w relacjach bie¿¹cych o wzroœcie 
agresji Rosji w stosunku do Ukrainy. Nikt jednak nie przypuszcza³, ¿e 
mo¿e dojœæ do otwartej napaœci. Od pierwszego dnia obrazy z tej wojny 
nape³nia³y ka¿dego zwyk³ego cz³owieka groz¹. Przejmuj¹cy jest widok 
uciekinierów, tysiêcy kobiet i dzieci, a tak¿e ludzi starszych, którzy 
stanêli u granic naszej Ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeñstwa. 
Z podziwem zaczêliœmy patrzeæ na tych, którzy stanêli do nierównej 
walki w obronie Ukrainy. Po kilku tygodniach wojny, kiedy jej groza 
ukaza³a siê w ca³ej pe³ni, bohaterska obrona trwa, a napastnik ponosi 
ogromne straty w ludziach i w sprzêcie. 

Patrz¹c oczami polityki, trzeba stwierdziæ, ¿e Rosja wykopa³a rów 
przepaœci miêdzy Rosjanami a Ukraiñcami. Dwa narody mówi¹ce tym 
samym jêzykiem staj¹ siê dla siebie na d³ugie lata wrogami. Z tego 
oczywiœcie nie trzeba siê cieszyæ. Wrogoœæ nie jest niczym dobrym. 
Mamy jednak niepowtarzaln¹ chwilê, kiedy naprawdê mo¿emy na nowo 
zbudowaæ relacjê Narodów Polskiego i Ukraiñskiego i ka¿dy z nas jako 
cz³owiek w sensie dos³ownym mo¿e przy³o¿yæ do tego swoj¹ rêkê.

W niedzielê 27 lutego, kiedy zaczê³a siê wojna, w koœciele 
powiedzia³em, ¿e chyba nikt w Europie nie zdawa³ sobie sprawy jakie 
zmiany zasz³y na Ukrainie po 2014 roku, kiedy to pierwszy raz zosta³a 
napadniêta przez Rosjê. Ukraiñcy przerobili dok³adnie lekcjê z 
„ukraiñskoœci”. Zobaczyli, ¿e s¹ ich interesy, ich granice, ¿e trzeba tego 
pilnowaæ. Rosja próbowa³a graæ znaczon¹ sobie kart¹, wspólnych 
interesów, to¿samoœci jêzykowej, braterstwa itd. Odwo³uj¹c siê do tego 
dokonywa³a grabie¿y i wymuszeñ. W 2014 roku zaskoczeni Ukraiñcy 
stali w du¿ej mierze bezradni i bezczynni. Tym razem historia siê nie 
powtórzy³a. Wyci¹gnêli wnioski z tamtej bolesnej lekcji i dziœ 
bohatersko walcz¹ i co widzimy, nie s¹ bez szans. 

BORODZIANKA BUCZA
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Jezus przybity do krzy¿a.
W niesprawiedliwoœci zadaje siê ludziom 
wiele bólu i cierpienia. Ile potrzeba 
nadludzkiej si³y by wytrzymaæ to 
cierpienie, ten ból i t¹ 
niesprawiedliwoœæ. 
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus umiera na krzy¿u. 
Przejmuj¹ca jest scena umierania 
ka¿dego cz³owieka. Jak przejmuj¹cy jest 
widok œmierci tych, który d³ugo jeszcze 
mogli cieszyæ siê ¿yciem, którzy 
niedawno narodzili siê dla ¿ycia.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Powiedzia³em to w kontekœcie tego, ¿e w Polsce s¹ politycy, którzy te¿ 
chc¹ byœmy zapomnieli o „polskoœci”. Jeden z nich powiedzia³ nawet 
kiedyœ, ¿e „polskoœæ” to „nienormalnoœæ”. Ucz¹ nas, ¿e jesteœmy 
„Europejczykami”. „Europejczykami” mieszkaj¹cymi w Polsce. 
W czyim interesie jest powtarzanie tego typu stwierdzeñ? Jak¹ stolicê 
mo¿na by tu wskazaæ? 

Jesteœmy Polakami, mieszkaj¹cymi w Europie i nie m¹drym jest mówiæ 
¿e jesteœmy Europejczykami mieszkaj¹cymi w Polsce. Ró¿nica 
mentalna, która pozwala zauwa¿yæ, ¿e s¹ polskie interesy, polskie 
granice, których trzeba broniæ i strzec. Wreszcie s¹ polskie sprawy, które 
trzeba za³atwiaæ w Polsce, a nie w zagranicznych stolicach. Na forum 
miêdzynarodowym, gdziekolwiek by to by³o, wspó³pracuj¹c z kim siê da 
i szanuj¹c ka¿dego trzeba zabiegaæ o polskie interesy. U Niemców, tak¿e 
graj¹cych znaczonymi kartami, widaæ go³ym okiem, ¿e ich 
„europejskoœæ” œwietnie siê pokrywa z „niemieckoœci¹”. 

Znaj¹c Moskwê wielu „Europejczyków” chcia³o robiæ z ni¹ œwietne 
interesy. Nic nie znaczy³a przeprowadzona przez Rosjê zbrojna okupacja 
Naddniestrza w Mo³dawii w pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, potem ju¿ 
po po³owie tego dziesiêciolecia, wojna w Czeczenii, w 2008 roku wojna 
w Gruzji, wreszcie pierwsza napaœæ na Ukrainê w 2014 roku. 

Tak¿e w Polsce nie brakowa³o takich polityków, którzy uwaga! widzieli 
Rosjê w NATO i opowiadali, ¿e Putin to jest nasz cz³owiek w Moskwie. 
(Celowo nie wymieniam nazwisk, nadmieniam jedynie, ¿e do dziœ s¹ w 
polityce, choæ niektórzy upadli doœæ nisko do poziomu internetowych 
trolli). Ta sama ekipa uwa¿a³a, ¿e gazoport w Œwinoujœciu jest 
niepotrzebny, ¿e rura gazowa z Norwegii jest niepotrzebna skoro mamy 
tañszy gaz rosyjski. Dlaczego mamy nie podpisywaæ wieloletniego 
kontraktu z Rosj¹, skoro taki kontrakt jest tañszy od bie¿¹cych krótkich 
umów. Ach ta rusofobia! 

Po co przekopywaæ Mierzejê Wiœlan¹ (o jej, jaka nag³a troska 
o œrodowisko). Ile to kosztuje, po co to robiæ. Jakoœ dot¹d bez tego 
¿yliœmy itd. Po co Wojska Ochrony Terytorialnej, mówiono, ¿e to maj¹ 
byæ jakieœ bojówki rz¹dowe. 

Ludzie w Polsce w wiêkszoœci œwietnie odró¿nili „uchodŸców” od 
„nachodŸców”, takich jak w absolutnej wiêkszoœci ci z jesieni ubieg³ego 
roku, nas³ani przez Bia³oruœ dla destabilizacji Pañstwa Polskiego. 
Znowu pytali niektórzy: po co stawiaæ mur na granicy? Dziœ widaæ 
wyraŸnie, ¿e to by³a przygrywka do obecnej wojny. Na wschodzie nic 
siê nie dzieje, ot tak sobie. Przy czym jak zwykle, do niektórych, 
to wci¹¿ nie dociera. 

Do tego jeszcze to co wyp³ynê³o tak¿e w czasie obecnych zdarzeñ: 
katastrofa w Smoleñsku. Przed laty ujawnione zosta³y nagrania 
poufnych rozmów polskich polityków (patrz wy¿ej których), 
z zaleceniami by wyniki polskiej komisji badania przyczyn katastrofy, 
nie odbiega³y za bardzo od wyników rosyjskich. Dlatego te¿ doœæ 
g³adko przyjêto jako obowi¹zuj¹c¹ rosyjsk¹ wersjê zderzenia 
z „pancern¹ brzoz¹” jako przyczyn¹ katastrofy, wykluczaj¹c i nie chc¹c 
w ogóle badaæ, czy czasem nie by³o czegoœ innego. Przedtem bez 
mrugniêcia jakby boj¹c siê ruszaæ tematu, oddano ufnie w rosyjskie rêce 
badanie przyczyny katastrofy. Polacy mogli pe³niæ w tym rosyjskim 
œledztwie jedynie rolê statystów.

Politykom, a za nimi wielu zwyk³ym ludziom w Polsce nie wydawa³o 
siê mo¿liwe, ¿e z zemsty za wyst¹pienie w Gruzji, które w Rosji dobrze 
odczytano, przy nadarzaj¹cej siê okazji chciano siê zemœciæ na 
znienawidzonym polityku. Niewyobra¿alnym by³o myœleæ, ¿e mo¿na 
by³o celowo spowodowaæ katastrofê rz¹dowego samolotu. 

Dzisiaj najg³upsi nawet ludzie mog¹ zobaczyæ co mówi i co robi 
Moskwa. Jest prawda, któr¹ widaæ naocznie i jest rosyjska „prawda”, 
któr¹ s³ychaæ w propagandzie. Nie ma ¿adnej wojny, oni tylko 
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Jezus przybity do krzy¿a.
W niesprawiedliwoœci zadaje siê ludziom 
wiele bólu i cierpienia. Ile potrzeba 
nadludzkiej si³y by wytrzymaæ to 
cierpienie, ten ból i t¹ 
niesprawiedliwoœæ. 
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.
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niedawno narodzili siê dla ¿ycia.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.
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Jezus zdjêty z krzy¿a. 
Jest taki czas gdy zostaje siê ze swoj¹ 
prawdziw¹ bezsilnoœci¹, niemoc¹ 
zrobienia czegokolwiek i z t¹ 
przeraŸliwie smutn¹ cisz¹. 
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

Jezus z³o¿ony do grobu. 
Nadzieja ludzi , nadzieja narodów nigdy 
nie umiera. Nie zostaje z³o¿ona do 
grobu, To tylko tak siê wydaje, ¿e 
wszystko siê skoñczy³o.
Jezu, Ksi¹¿ê Pokoju, zmi³uj siê nad nami.

wyzwalaj¹, nie ma zniszczeñ, Ukraiñcy sami sobie robi¹ zniszczenia itd. 
bez koñca. Rosyjska prawda pozwala wysadzaæ bloki mieszkalne, 
szpitale po³o¿nicze, obiekty szkolne, koœcio³y, centra kultury, strzelaæ do 
ludzi stoj¹cych przed sklepem czy na przystanku. Pozwoli³a w 2015 r. 
str¹ciæ rakiet¹ samolot pasa¿erski z prawie 300 osobami na pok³adzie. 
Nie pozwoli³a natomiast str¹ciæ polskiego samolotu rz¹dowego. Nie 
wiem i nie chcê mówiæ, czy tak by³o ale w³aœnie tego nie pozwolono 
zbadaæ. Wiem natomiast, ¿e na pewno nie przez zapomnienie nie oddali 
wraku samolotu i skrzynek z nagraniami, a jedynie jego „kopie”. 

I oto wstrz¹s. Do polskich pos³ów prezydent Ukrainy mówi 
o skandalicznie prowadzonym rosyjskim œledztwie w sprawie tej 
katastrofy i milczeniu niektórych polityków w tej sprawie. Przebi³ go 
jednak w tym temacie wysokiego szczebla urzêdnik rosyjski, by³y 
wicepremier. Zwracaj¹c siê do brata zmar³ego prezydenta po jego 
wizycie w Kijowie wypali³ nie wytrzymawszy: „PrzyjedŸ do 
Smoleñska. Porozmawiamy”.

Kwintesencj¹ rosyjskiej „prawdy” jest Putin cytuj¹cy (dodajmy 
poprawnie) Pismo œw.: „Nie ma wiêkszej mi³oœci gdy ktoœ ¿ycie swoje 
oddaje za przyjació³ swoich” (Jana 15,13). Z mi³oœci do swoich 
ukraiñskich przyjació³ za nich oddaj¹ swoje ¿ycie! Diabe³ w sensie 
dos³ownym, ubra³ siê w ornat i na Mszê œw. dzwoni. 

Naiwnych europejskich, w tym i polskich polityków nie brakuje. Tych 
którzy robi¹ w przestrzeni publicznej, jak to siê mówi, za po¿ytecznych 
idiotów, tak¿e. O prezydencie Ukrainy trafnie piêknie powiedziano: 
z kabareciarza sta³ siê mê¿em stanu. O wielu europejskich, w tym 
i polskich politykach mo¿na powiedzieæ odwrotnie: aspiruj¹c do miana 
mê¿ów stanu s¹ zwyk³ymi do tego niezabawnymi ale tragicznymi 
kabareciarzami. 

 x Przemys³aw Kompf

Wieczorem 4 grudnia 2021 r. zadzwoni³em do Macieja 
Dominikowskiego, by poinformowaæ go, ¿e jeœli potrzebuje jakieœ 
zdjêcia do grudniowych  „Wierzeniczeñ” to tylko jutro i pojutrze bo 
wyje¿d¿amy do sanatorium. Mieliœmy ju¿ jako tak¹ pewnoœæ, ¿e 
w poniedzia³ek 6 grudnia wyjedziemy – sanatoria nie zostan¹ 
zamkniête, a nam nic nie dolega. Maciej zapyta³ gdzie jedziecie, 
a us³yszawszy, ¿e do Szczawna-Zdroju skomentowa³ to stwierdzeniem – 
jak wyœcie sobie to za³atwili – znowu œladami Cieszkowskiego. 
Przyznam, ¿e Maciej bardzo mile zaskoczy³ mnie w tym momencie. 
Pamiêta³, ¿e kiedyœ, (by³ 
to nr 14, który ukaza³ siê 
w 2001 r.) pisaliœmy 
o Auguœcie 
Cieszkowskim 
w Szczawnie-Zdroju 
(Szczawna-Zdroju 
zwi¹zki z Wierzenic¹). 
Co do miejsca to na jego 
wybór nie mieliœmy 
¿adnego wp³ywu 
zw³aszcza, ¿e we 
wniosku prosiliœmy 
o skierowanie nad morze. 
Dzieñ wczeœniej 
zostaliœmy 
poinformowani, ¿e 
zamiast do obiektu 
„Pionier” mamy 
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zmieniony przydzia³ – do Domu Zdrojowego. To oznacza³o, ¿e 
bêdziemy niemal po s¹siedzku z Miejska Bibliotek¹ Publiczn¹ 
w Szczawnie i, co potem okaza³o siê na przys³owiow¹ wagê z³ota,
 w zasiêgu internetu. Kiedy w doœæ nieciekawych warunkach 
pogodowych dojechaliœmy, przeszliœmy procedury zwi¹zane 
z przyjêciem do sanatorium i wyszliœmy na wieczorny spacer 
podeszliœmy sprawdziæ godziny otwarcia biblioteki. I tu spotka³o nas 
pierwsze z ca³ej serii niepowodzeñ. Okaza³o siê, ¿e od wtorku biblioteka 
bêdzie  nieczynna z powodu remontu i zwi¹zanej z nim zamiany 
siedziby. Ponownie mia³a zostaæ otwarta po nowym roku. Nastêpnym 
punktem na trasie by³ Zak³ad Przyrodoleczniczy. Chcieliœmy sprawdziæ, 
czy po po¿arze w 2018 roku jest dostêp do tablicy, na której widnieje 
nazwisko Augusta Cieszkowskiego, na szczêœcie by³. Kolejne dni 
pierwszego tygodnia naszego pobytu to ci¹g niepowodzeñ w naszych 
poszukiwaniach. W dyrekcji sanatorium us³yszeliœmy, ¿e nawet jeœli 
by³y jakieœ materia³y to przepad³y w po¿arze Zak³adu 
Przyrodoleczniczego, gdzie by³a jej siedziba. W Urzêdzie Miejskim od 
El¿biety Kramnik z Wydzia³u Inicjatyw i Rozwoju dostajemy kilka 
broszur z serii By³ tu wœród nas, w tym August Cieszkowski w Szczawnie 
Zdroju. Tê broszurê mieliœmy wczeœniej, teraz pytamy o jej autora 
i materia³y o „naszym” Auguœcie. W obu przypadkach odpowiedŸ 
negatywna. Telefoniczny kontakt z Iwon¹ Czech – prezes Towarzystwa 
Mi³oœników Szczawna-Zdroju te¿ nie posuwa naprzód naszych 
poszukiwañ. Za ka¿dym razem pytamy te¿ o inne osoby mog¹ce mieæ 
interesuj¹ce nas informacje. Tak trafiamy do panów: Marcina 
pracuj¹cego w Teatrze Zdrojowym i przewodnika Krzysztofa, radnego 
Micha³a Brody. Mimo najlepszych chêci rozmówców ani kroku do 
przodu. Tydzieñ skoñczyliœmy bez najmniejszego sukcesu jeœli chodzi 
o nasze poszukiwania. Na szczêœcie by³, choæ „dziurawy”, internet 
i zabrany z domu laptop, a nie by³o codziennych obowi¹zków. 
Zaczêliœmy szukaæ kto i co pisa³ o Szczawnie z nadziej¹, a nu¿ napisa³ 
choæ ciut wiêcej o Auguœcie ni¿, ¿e by³ w 1860 r. ZnaleŸliœmy kilka 
pozycji, w tym wydanych przez miasto. Skoro biblioteka nieczynna to 
znowu do El¿biety Kramnik, jednak w UM nic nie maj¹. Od kogoœ 
us³yszeliœmy, ¿e prezes Iwona Czech ma swoj¹ zasobn¹ bibliotekê. 
Telefon z proœb¹ o sprawdzenie czy w interesuj¹cych nas ksi¹¿kach jest 
coœ wiêcej o Auguœcie. Niebawem otrzymujemy zdjêcia stron ksi¹¿ek 

i coœ jest. W wydanej w 1996 r. ksi¹¿ce Szczawno-Zdrój, Historia 
miasta i uzdrowiska Eufrozyna i Zygfryd Pi¹tek podaj¹, ¿e August by³ 
w Szczawnie w 1873 r. Nie ma tam roku 1860 choæ jego nazwisko od 
30 lat figurowa³o na tablicy na Zak³adzie Przyrodoleczniczym. 
Pytaniem bez odpowiedzi, autorzy ju¿ nie ¿yj¹, pozostanie dlaczego 
jako regionaliœci, a zarazem dok³adni jako technicy nie ujêli roku 1860. 
Pytaliœmy o nich i zgodne opinie mówi¹, ¿e byli rzetelnymi 
i wiarygodnymi autorami. Podany w ksi¹¿ce Listy ze œl¹skich wód  
przypis pozwala potwierdziæ na 100%, ¿e August w 1860 r. by³ 
w Szczawnie, wtedy nosz¹cym wtedy niemieck¹ nazwê Salzbrunn. 
W ukazuj¹cej siê w Warszawie „Gazecie Codziennej” z pi¹tku 
24 sierpnia (12 sierpnia wed³ug obowi¹zuj¹cego w Rosji kalendarza 
juliañskiego) jest korespondencja z Salzbrunn, w sierpniu. Na jej koñcu 
zapis. Znany ze znakomitej nauki, a jako pose³ 2ej Izby w Berlinie, 
z obywatelskiej zas³ugi, hr. August Cieszkowski, przyby³ przed kilkoma 
dniami z rodzina swoj¹ do Salzbrunn. By³ w Szczawnie, ciekawe jak 

d³ugo, pewnie kilka tygodni. Pamiêæ podpowiada, ¿e latem 1860 r. pisa³ 
list z Wierzenicy do swojego profesora ze studiów, potem przyjaciela, 
Karla Ludwiga Micheleta. Stosowna ksi¹¿ka jest pod rêk¹, ale w domu. 
Po powrocie sprawdzamy, tak August pisa³ do niego z Wierzenicy 
17 sierpnia 1860 r. Napisa³, ¿e by³ prawie dwa miesi¹ce w Polsce 
(nale¿y rozumieæ – w Królestwie Polskim, czyli zaborze rosyjskim), 
a teraz niezw³ocznie odpowiada. W uk³adance wszystko pasuje a¿ do 
nastêpnego listu, do tego samego adresata, napisanego znowu¿ 
z Wierzenicy ju¿ 31 sierpnia. Pyta w nim Michelata o gimnazjum 
francuskie w Berlinie gdzie chce umieœciæ 14-letniego m³odszego brata 
¿ony (Zygmunt ur. 1 XI 1845). Licz¹c siê z tym, ¿e nauka w tej szkole 
mog³a siê ju¿ rozpocz¹æ i trzeba bêdzie dziêki lekcjom prywatnym  
dogoniæ rozpoczête nauki. Skoro po dwóch tygodniach August jest 
z powrotem w Wierzenicy to sam czy z rodzin¹? tego chyba nigdy siê 
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nie dowiemy. Za tym, ¿e wróci³a ca³a rodzina mo¿e przemawiaæ to, co 
napisa³, niepodpisany zreszt¹, autor korespondencji z Salzbrunn 
o pogodzie; pomimo zbyt czêstych deszczów  w tym roku. Drugie „za” – 
jeœli m³odszy syn Haliny i Augusta – August Adolf zwany „Gug¹” 
urodzi³ siê po 9 miesi¹cach ci¹¿y 19 marca 1861 r. to w sierpniu 1860 r. 
Halina by³a ju¿ pewna, ¿e jest w ci¹¿y i mog³a chcieæ wróciæ do domu. 
Wyjazd czy powrót w tamtym czasie nie by³y ju¿ wielkim problemem. 
Od 1856 r. funkcjonowa³a linia kolejowa Poznañ – Wroc³aw. Dalej lini¹ 
Wroc³aw Œwiebodzki – Œwiebodzice  (uruchomion¹ w paŸdzierniku 
1843 r.), a w 1851 r. przed³u¿on¹ do Wa³brzycha Fabrycznego. Czyli 
dojazd pojazdem ci¹gnionym przez konie to krótkie w skali ca³ej trasy 
odcinki Wierzenica – Poznañ, i 7 km z Wa³brzycha Fabrycznego do 
Szczawna. Jak zwykle w przypadku nowych tropów konsultowaliœmy 
nasze spostrze¿enia z Monik¹ Nagowsk¹. Jej zdaniem. Ma³y Krzysztof 
na prze³omie czerwca i lipca 1860 r. mia³ ju¿ prawie roczek. 
Niewykluczone, ¿e tê podró¿ odby³a ca³a rodzina – August wyjecha³ do 
Królestwa Polskiego z Halin¹ i Krzysztofem. By odwiedziæ Paw³a 
Cieszkowskiego i pokazaæ mu wnuka (obie babcie i drugi dziadek ju¿ 
nie ¿yli). Ma³¿onkowie mogli te¿ chcieæ odwiedziæ rodzeñstwo Haliny 
(siedzib¹ rodziny by³ £ukowiec), mo¿e nawet odwiedziæ Surhów 
i pokazaæ w³oœci ¿onie. (…) W Salzbrunn - prawdopodobnie Augustowi, 
Halinie i ma³emu Krzysztofowi towarzyszy ów m³odszy czternastoletni 
brat, skoro zapada decyzja, ¿e jedzie z nimi do Berlina (Halina w 
naturalny sposób zastêpuje mu matkê). Po kilku dniach August jest ju¿ 
w Wierzenicy – jest niemal pewne, ¿e przyjecha³ sam, a rodzina zosta³a 
w uzdrowisku, by jeszcze wypocz¹æ, podreperowaæ zdrowie – w koñcu 
w takie miejsca nie przyje¿d¿a siê na kilka dni... Zw³aszcza ciê¿arna 
kobieta z ma³ym dzieckiem. W tym miejscu nasz i Moniki punkt 
widzenia s¹ przeciwstawne. (…) August pojecha³ sam do Wierzenicy, 
¿eby przygotowaæ wyjazd do Berlina. Równie dobrze mogli przecie¿ 
wyruszyæ z Wroc³awia (po³¹czenie z Berlinem istnia³o od 1847 r.) 
i oszczêdziæ Halinie i ma³emu Krzysztofowi uci¹¿liwoœci podró¿y. Podró¿ 
do Berlina wydaje siê pilna z uwagi na naukê braciszka. Faktem jest, ¿e 
podró¿ z Wroc³awia by³a ³atwiejsza, Poznañ w tym czasie nie mia³ 
jeszcze po³¹czenia kolejowego z Berlinem, uzyska³ je dopiero w 1870 r. 
Jednako jeœli rodzina na czas sesji parlamentu mia³a zamieszkaæ 
w Berlinie („Guga” urodzi³ siê w tym mieœcie) to trudno sobie 

wyobraziæ by 
Halina nie chcia³a 
osobiœcie 
zdecydowaæ jakie 
ubiory i inne 
rzeczy trzeba 
zabraæ 
z Wierzenicy 
zw³aszcza bêd¹c 
pewn¹ ci¹¿y. 

Zostañmy jednak w Szczawnie, skoro August by³ w nim to 
próbowaliœmy szukaæ odpowiedzi na pytania gdzie: mieszka³, korzysta³ 
z zabiegów, modli³ siê i co widzia³. Zacznijmy od tego, ¿e widzia³ 
p³yn¹cy przez Szczawno potok Szczawnik, który jeszcze do pierwszej 
dekady XX wieku by³ odkryty na ca³ej swej d³ugoœci. Dziœ bardzo 
niewielu kuracjuszy, a i pewnie mieszkañców wie, ¿e wêdruj¹c 
promenad¹ ko³o Pijalni Wód Mineralnych i Hali Spacerowej czy do 
Parku Zdrojowego przechodzi nad nim. Jeœli chodzi o budowle, to dziœ 
¿adna nie wygl¹da dok³adnie tak jak za czasów pobytów Augusta 
(przyjmujemy, ¿e w 1873 r. te¿ by³ mimo, ¿e nie mamy na to 
potwierdzenia w dokumentach). Ponad pó³tora wieku licz¹c do 1860 r. 
to szmat czasu i remonty czy przebudowy by³y nieuniknione. Salzbrunn 
by³ modnym i drogim kurortem. Cieszkowscy zapewne, tak jak inni 
zamo¿ni kuracjusze, zajêli ze s³u¿b¹ trzy lub cztery pokoje. Dziœ nie 
sposób ustaliæ, w którym z hoteli lub pensjonatów. Chyba najbardziej 
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presti¿ow¹ 
lokalizacj¹ by³ 
budynek 
dzisiejszego 
sanatorium Korona 
Piastowska. 
Najstarsza czêœæ 
obiektu zosta³a 
wzniesiona 
w 1818 r., wówczas  
jako Hof zur 
Preussische Krone. 

W 1840 r. budynek ten 
zosta³ znacznie 
rozbudowany i w 
informatorach 
wymieniany by³ jako 
jeden z bardziej 
polecanych luksusowych 
hoteli, z wielk¹ sal¹ 
jadaln¹ oraz z pokojem 
bilardowym. Dzier¿awc¹ 
hotelu by³a rodzina 
Hauptmannów. To w nim 
mieszka³ w 1838 r. 
Zygmunt Krasiñski, 

o czym informuje 
tablica na budynku. 
Nieco póŸniej, 
w roku 1821 powsta³ 
pensjonat 
Goldene Sonne, 
przemianowany 
póŸniej na 

Zur Sonne, wyposa¿ony 
w nowoczesne wanny do 
k¹pieli leczniczych. N

Kilkukrotnie 
przebudowywany stoi do 
dzisiaj przy ulicy 
Koœciuszki i obecnie nosi 
nazwê Villa Kosmowski. 
Z pewnoœci¹ August 
z rodzin¹ w Szczawnie pili 
wody mineralne, a on sam 
korzysta³ z k¹pieli czy Halina te¿? Jeœli tam gdzie zamieszkali nie 
oferowano k¹pieli to August zapewne bra³ je w budynku nosz¹cym 
niemieck¹ nazwê 

a 
pocz¹tku XX wieku 
pensjonat Gold Sonne by³ 
hotelem o nazwie Zur 
Sonne. 

Felsenhof 
ul. Zacisze 2. 

– Skalny Dwór. Wspó³czeœnie okreœlany 
jest on mianem Stare £azienki. Znajduje siê przy Jest to 
jeden z najstarszych zachowanych budynków zdrojowych 
szczawieñskiego uzdrowiska. Skalny Dwór, usytuowany by³ 
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w XIX stuleciu prawie nad samym Szczawnikiem, którego koryto 
zosta³o przykryte w 1904 roku. Na pocz¹tku XX wieku czynne od ponad 
80 lat Stare £azienki posiada³y 21 kabin k¹pielowych do k¹pieli 
mineralnych i zwyk³ych, czêœciowych i pe³nych. Dziœ jest budynkiem 
mieszkalnym. Jak ka¿dy z obiektów „pamiêtaj¹cy” czas jego pobytu i on 

zmieni³ siê. Nie ma 
wejœcia od strony 
promenady miêdzy 
Teatrem 
Zdrojowym 
i Parkiem 
Zdrojowym. Jest 
ono nijako od ty³u, 
od strony wie¿y 
Anny. Z dachu 
zniknê³y te¿ okna 
okreœlane mianem 
wole oko. Jeœli 
Cieszkowscy 
uczestniczyli 
w ¿yciu 

Klub lub Salon Kuracjusza, zwany Kursalem. 
„Bia³a Sala”, wspó³czeœnie to Rezydencja Bohema. 

Na pewno ogl¹da³ te¿, a mo¿e i by³ na wie¿y Anny

ona zmieni³a siê, znikn¹³ wieñcz¹cy j¹ element. Pijalnia Wód 
Mineralnych, Hala Spacerowa czy Teatr Zdrojowy, s¹ m³odsze ni¿ te, 

towarzyskim 
i kulturalnym 
uzdrowiska to 
czynili to 
w obiekcie 
wzniesionym 
w latach 
czterdziestych 
XIX wieku, 
funkcjonuj¹cym 

jako z niemiecka By³ te¿ 
okreœlanym mianem 

, wybudowanej 
w 1818 roku na skale w pó³nocno-zachodniej czêœci Parku Zdrojowego. 
I 

w których bywa³ August, s¹ z koñca XIX wieku. Czy wybrali siê na 
Wilhelmshöhe – dziœ Wzgórze Gedymina odleg³e o oko³o 2 km od 
centrum uzdrowiska. W 1823 r. z inicjatywy lekarza uzdrowiska 
Augusta Zemplina wybudowano na wzgórzu drewniany pawilon, 
a w roku 1841 dobudowano przepiêkny murowany budynek Belwederu 
z wie¿¹ widokow¹, tarasami i podcieniami, oraz restauracj¹ wewn¹trz. 
Ca³y kompleks by³ chêtnie odwiedzany przez licznych turystów oraz 
kuracjuszy. Dziœ pozosta³y po nim ruiny równie chêtnie odwiedzane, 
a ca³y teren, nie tak jak ongiœ, zaroœniêty jest lasem. W ich s¹siedztwie 
widzieliœmy fundamenty maj¹cej powstaæ wie¿y widokowej. 
W broszurze August Cieszkowski w Szczawnie Zdroju napisano. Obok 
Teofila Lenartowicza i Pauliny Wilkoñskiej  z³o¿y³ on ho³d uczestnikowi 
wojen napoleoñskich genera³owi Józefowi £¹czyñskiemu, w miejscu 
bitwy polskich u³anów stoczonej z Prusakami 15 maja 1807 roku. Nie 
uda³o siê nam dotrzeæ do informacji Ÿród³owej o tym wydarzeniu. 
Pewn¹ w¹tpliwoœæ budzi to, ¿e w  miejscem na z³o¿enie 
ho³du gen. £¹czyñskiemu by³ cmentarz przy koœciele parafialnym 
œw. Anny w Szczawienku (obecnie dzielnica Wa³brzycha) gdzie zosta³ 
pochowany. By³ to koœció³ parafialny dla Szczawna. O nabo¿eñstwach 
przed rokiem 1869 tak napisano na stronie parafii w Szczawnie. 

³aœciwszym 

Nabo¿eñstwa w koœciele na Szczawienku nie odbywa³y siê te¿ w tych 
czasach regularnie, gdy¿ by³ to koœció³ filialny i podlega³ proboszczowi 



24 252 [171] 2022

w XIX stuleciu prawie nad samym Szczawnikiem, którego koryto 
zosta³o przykryte w 1904 roku. Na pocz¹tku XX wieku czynne od ponad 
80 lat Stare £azienki posiada³y 21 kabin k¹pielowych do k¹pieli 
mineralnych i zwyk³ych, czêœciowych i pe³nych. Dziœ jest budynkiem 
mieszkalnym. Jak ka¿dy z obiektów „pamiêtaj¹cy” czas jego pobytu i on 

zmieni³ siê. Nie ma 
wejœcia od strony 
promenady miêdzy 
Teatrem 
Zdrojowym 
i Parkiem 
Zdrojowym. Jest 
ono nijako od ty³u, 
od strony wie¿y 
Anny. Z dachu 
zniknê³y te¿ okna 
okreœlane mianem 
wole oko. Jeœli 
Cieszkowscy 
uczestniczyli 
w ¿yciu 

Klub lub Salon Kuracjusza, zwany Kursalem. 
„Bia³a Sala”, wspó³czeœnie to Rezydencja Bohema. 

Na pewno ogl¹da³ te¿, a mo¿e i by³ na wie¿y Anny

ona zmieni³a siê, znikn¹³ wieñcz¹cy j¹ element. Pijalnia Wód 
Mineralnych, Hala Spacerowa czy Teatr Zdrojowy, s¹ m³odsze ni¿ te, 

towarzyskim 
i kulturalnym 
uzdrowiska to 
czynili to 
w obiekcie 
wzniesionym 
w latach 
czterdziestych 
XIX wieku, 
funkcjonuj¹cym 

jako z niemiecka By³ te¿ 
okreœlanym mianem 

, wybudowanej 
w 1818 roku na skale w pó³nocno-zachodniej czêœci Parku Zdrojowego. 
I 

w których bywa³ August, s¹ z koñca XIX wieku. Czy wybrali siê na 
Wilhelmshöhe – dziœ Wzgórze Gedymina odleg³e o oko³o 2 km od 
centrum uzdrowiska. W 1823 r. z inicjatywy lekarza uzdrowiska 
Augusta Zemplina wybudowano na wzgórzu drewniany pawilon, 
a w roku 1841 dobudowano przepiêkny murowany budynek Belwederu 
z wie¿¹ widokow¹, tarasami i podcieniami, oraz restauracj¹ wewn¹trz. 
Ca³y kompleks by³ chêtnie odwiedzany przez licznych turystów oraz 
kuracjuszy. Dziœ pozosta³y po nim ruiny równie chêtnie odwiedzane, 
a ca³y teren, nie tak jak ongiœ, zaroœniêty jest lasem. W ich s¹siedztwie 
widzieliœmy fundamenty maj¹cej powstaæ wie¿y widokowej. 
W broszurze August Cieszkowski w Szczawnie Zdroju napisano. Obok 
Teofila Lenartowicza i Pauliny Wilkoñskiej  z³o¿y³ on ho³d uczestnikowi 
wojen napoleoñskich genera³owi Józefowi £¹czyñskiemu, w miejscu 
bitwy polskich u³anów stoczonej z Prusakami 15 maja 1807 roku. Nie 
uda³o siê nam dotrzeæ do informacji Ÿród³owej o tym wydarzeniu. 
Pewn¹ w¹tpliwoœæ budzi to, ¿e w  miejscem na z³o¿enie 
ho³du gen. £¹czyñskiemu by³ cmentarz przy koœciele parafialnym 
œw. Anny w Szczawienku (obecnie dzielnica Wa³brzycha) gdzie zosta³ 
pochowany. By³ to koœció³ parafialny dla Szczawna. O nabo¿eñstwach 
przed rokiem 1869 tak napisano na stronie parafii w Szczawnie. 

³aœciwszym 

Nabo¿eñstwa w koœciele na Szczawienku nie odbywa³y siê te¿ w tych 
czasach regularnie, gdy¿ by³ to koœció³ filialny i podlega³ proboszczowi 



26 272 [171] 2022

ze Œwiebodzic. W zwi¹zku z tym kuracjusze katoliccy wystosowali proœbê 
do w³adz koœcielnych we Wroc³awiu, o zezwolenie odprawiania mszy œw. 
w prywatnym lokalu. Z t¹ sam¹ proœb¹ zwraca siê w 1858 r. zarz¹d 
koœcielny do biskupa Henryka Förstera, a w 1859 r. ks. Serafin Scholz. 
Po d³ugim oczekiwaniu otrzymano takie zezwolenie. Najpierw msze œw. 
odbywa³y siê w hotelu Do S  a póŸniej w Niemieckim Domu .„ ” „ ”  
Mieliœmy dwa miejsca, do którego przypisaæ Augusta (jego udzia³u 
w nabo¿eñstwach byliœmy tak samo pewni jak tego, ¿e korzysta³ 
z k¹pieli) – Deutsches Haus, w którym dzia³a³ te¿ 
powsta³y w 1821 r. pierwszy teatr w Szczawnie-Zdroju. Tê kwestiê 
uda³o siê jednoznacznie wyjaœniæ dziêki wspomnianej ju¿ koresponden-
cji z Salzbrunn w „Gazecie Codziennej”. W niedzielê, 5go b. m. mieliœmy 
tu po raz pierwszy nabo¿eñstwo w nowo poœwiêconej kaplicy w bliskoœci 
Ÿród³a, przy domu zwanym Das deutsche Haus Nie przysz³o dot¹d do 
wybudowania koœció³ka, po mimo zachodów szczerych i gotowego ju¿ od 
lat 2ch odrysu – dziêki wszelako staraniom doktora Falka, poœwiêcon¹ 
zosta³a sala nowo wybudowana i wielce na kaplicê domow¹ stosowna ku 
celowi temu i nie przytyka do mój mieszkanie ¿adne; trzy okna, wysokie, 
w górze zaokr¹glone, wychodz¹ po jednej, trzy takie¿ wprost tamtych, 
a dwa przy o³tarzu. O³tarz jest skromnie przybranym, ale nie bez gustu 
i œwie¿o. Obecni tutaj kap³ani odprawili trzy msze œw. jedn¹ zaraz po 
drugiej, a wszyscy goszcz¹cy katolicy, po spieszyli z prawdziw¹ serca 
radoœci¹, do poœwiêconego co tylko przybytku Bo¿ego. (…) Odt¹d, prócz 
niedzieli, bêdziemy mogli dwa razy w tygodniu mszy œw. wys³uchaæ. Jest 
to wielka dogodnoœæ dla goszcz¹cych tutaj katolików. Wiedzieliœmy ju¿, 
¿e d³u¿sze wykorzystanie budynku przy ul. Sienkiewicza 19 na cele 
teatru nie powiod³o siê i powsta³y w nim mieszkania. Dziêki opisowi 
wyjaœni³o siê, ¿e chodzi o nowsz¹ jego czêœæ, z adresem Sienkiewicza 
19a, powsta³¹ od strony z ul. S³owackiego. Kszta³t nisz okiennych 
przemawia naszym zdaniem za tym, ¿e kaplica mieœci³a siê na piêtrze. 
Na koniec, ju¿ od pierwszego wieczornego spaceru byliœmy zawiedzeni 
po tym co zobaczyliœmy na œcianie Teatru Zdrojowego, od strony 
ul. Koœciuszki. S¹ tam podobizny i biogramy Zygmunta Krasiñskiego, 
gen. Józefa £¹czyñskiego, Karola Marcinkowskiego, Seweryna 
Miel¿yñskiego, Hipolita Cegielskiego oraz Edwarda Dembowskiego 
i Walentego Stefañskiego. Zdecydowana przewaga Wielkopolan ale… .
 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

³oñca

Zur Sonne czy 

Niedziela Palmowa
Podczas wszystkich Mszy œwiêtych prowadzone bêd¹ zapisy chêtnych 
na poszczególne godziny czuwania modlitewnego w Wielki Czwartek, 
Pi¹tek i Sobotê. 

Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18:30. 
Po liturgii do 20:30 okazja do spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie w koœciele mê¿czyzn 
w nocy z czwartku na pi¹tek od 20:00 do 4:45.

Wielki Pi¹tek
Droga Krzy¿owa o œwicie o 4:45.
Modlitewne czuwanie kobiet 
w koœciele w godzinach od 6:00 do 10:00 i od 14:00 do 18:00. 
Liturgia Mêki Pañskiej o 18:30. 
Po zakoñczeniu liturgii do 20:30 okazja do spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie mê¿czyzn 
w koœciele w nocy z pi¹tku na sobotê od 20:00 do 6:00.

Wielka Sobota
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele 
od 6:00 do 11:00 i od 13:00 do 21:00.
Œwiêcenie potraw: 
Kar³owice 9:30, Dêbogóra 9:45, Mielno 10:00, Wierzonka 10:15, 
Barcinek 10:30, Bugaj 10:45, Wierzenica 11:30 i 12:30. 
Miêdzy jednym i drugim œwiêceniem potraw w Wierzenicy, okazja do 
spowiedzi œw.
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesj¹ rezurekcyjn¹ o 22:00.

Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17:30. 
Taca zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na KUL i Wydzia³ 
Teologiczny UAM.

Wielkanoc 2022 w parafii w Wierzenicy 
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Bierzmowanie w Wierzenicy A. D. 2022
Dziêkujemy m³odzie¿y i rodzicom za piêkny dar o³tarza.
Wielki kosz smako³yków dla dzieciaków z Ukrainy 
zamieszkuj¹cych w naszym wierzenickim domu.
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