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W dzieñ 
Bo¿ego 

Narodzenia

W liturgii na Bo¿e Narodzenie najbardziej czekam na Mszê Œwiêt¹ 
sprawowan¹ w ci¹gu dnia. M¹droœæ Koœcio³a nakazuje w tym dniu 
odczytywaæ ró¿ne fragmenty Pisma. Uznano bowiem nie bez racji, ¿e 
w tym dniu wiele osób przyjdzie dwukrotnie na liturgiê. Pierwszy raz 
w nocy na Pasterkê i potem jeszcze drugi raz w ci¹gu dnia. Mo¿na 
s¹dziæ, ¿e iloœæ tych osób nie jest a¿ tak du¿a.

W nocy czytamy Ewangelie o tym, jak w zwi¹zku ze spisem ludnoœci 
Józef z brzemienn¹ Maryj¹ udali siê do Betlejem aby daæ siê zapisaæ 
i tam przyszed³ czas porodu dziecka. Nad ranem s³yszymy w liturgii 
opowieœæ o pasterzach, którzy jako pierwsi przyszli oddaæ pok³on 
narodzonemu Dzieci¹tku. PóŸniej odczytuje siê fragment z prologu 
janowej ewangelii, hymn o Jezusie, którego ewangelista nazywa 
S³owem. To w³aœnie najbardziej lubiê odczytywaæ. 
Gorzkie stwierdzenie: „Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie 
przyjêli” i drugie to najcudowniejsze: „Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ 
w imiê Jego...” (1,10).

Ka¿demu powiem: przyjmij w sercu swoim 
Jezusa i poczuj Jego moc. Daj siê prowadziæ 
Bo¿ej mocy w ca³ym rozpoczynaj¹cym siê 
niebawem Nowym 2023 Roku.
 

x Przemys³aw Kompf

Z adwentowych niedziel
Za nami pierwszy miesi¹c nowego roku liturgicznego, czas Adwentu, 
czas oczekiwania i czas przygotowania. 

Kiedy w kolejne niedziele odczytywa³em dla siebie s³owo na niedziele, 
za ka¿dym razem coœ porusza³o mnie w sposób szczególny. Wydawa³o 
mi siê, ¿e s¹ to myœli warte zapamiêtania na d³u¿ej. Dziœ raz jeszcze 
wspomnê te zdania. W pierwsz¹ niedzielê w liœcie do Rzymian Pawe³ 
pisa³: „...teraz nadesz³a dla was godzina powstania ze snu” (13,1). Tak, 
stale ³apiê siê na tym jak ucinam sobie duchow¹ drzemkê. W drug¹ 
niedzielê, w kontekœcie œwi¹tecznej pomocy dla naszych goœci z 
Ukrainy, poruszy³o mnie kolejne paw³owe s³owo z tego samego listu: 
„przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarn¹³ was – ku 
chwale Boga” (15,7). W trzeci¹ niedzielê wybrzmia³o dla mnie 
upomnienie œw. Jakuba w jego listu:: „nie uskar¿ajcie siê bracia, jeden 
na drugiego” (5,9). O jak lubimy narzekaæ jeden na drugiego. 
W czwart¹ poprzedzaj¹c¹ œwiêta Narodzenia Pañskiego adwentow¹ 
niedzielê dostaliœmy od aposto³a Paw³a piêkne ¿yczenia. Ponownie list 
do Rzymian: „³aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa” (1,7). Z Bogiem przychodzi ³aska i pokój. W czasach wojny 
i innych konfliktów, tak¿e dro¿yzny dobrze mieæ to w sercu. 

Z tego minionego ju¿ czasu to mo¿e naprawdê warto 
zapamiêtaæ.

x Przemys³aw Kompf

 Ukraiñskie œwiêtowanie Bo¿ego Narodzenia
Naszych goœci z Ukrainy spyta³em jak u nich prze¿ywa siê œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia. Pomijaj¹c to, ¿e s¹ one w innym terminie ze 
wzglêdu na odmiennoœæ prawos³awnego kalendarza, z ich opowieœci 
wynika, ¿e s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od regionu. W zachodniej 
czêœci utrzymuje siê zwyczaj œpiewania kolêd i z tej czêœci pochodz¹ 
znane ukraiñskie kolêdy. Na wschodzie, a wiêc tak¿e w rejonie 
charkowskim sk¹d przyjechali do nas nasi goœcie kolêdy nie s¹ 
œpiewane w domach, ludzie znaj¹ je tylko ze œpiewów cerkiewnych 
chórów i nie za bardzo sami potrafi¹ je intonowaæ. 
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Lata sowieckiego komunizmu te¿ zrobi³y swoje. Ludzie stracili 
naturalny bezpoœredni kontakt ze swoim koœcio³em. Nie uczêszczali na 
nabo¿eñstwa. Cerkiewne ¿ycie by³o daleko od ich domów. Czas 
niepodleg³oœci Ukrainy trochê to zmieni³. Ludzie przestali siê baæ tego, 
¿e chodz¹ do cerkwi, ¿e mówi¹ o sobie, ¿e s¹ wierz¹cymi. Stare nawyki 
obojêtnoœci u wielkiej liczby ludzi pozosta³y. Œwiêta prze¿ywa siê jako 
dni wolne od pracy bez jakiegoœ specjalnego ceremonia³u. 

W przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia urz¹dza siê podobnie jak u nas 
wieczerzê wigilijn¹. Te¿ ona ma charakter postny, nie je siê miêsa 
i nie spo¿ywa siê te¿ ryb. Nasz rybny obyczaj jest u nich zupe³nie 
nieznany. Spo¿ywa siê rozmaitego rodzaju potrawy z warzyw w tym 
kapusty i pierogi. Nie ma zwyczaju ³amania siê op³atkiem. W domu 
oczywiœcie s¹ wszêdzie choinki. Nie jest praktykowane jak u nas 
obdarowywanie siê podarkami, jedynie o dzieciach siê pamiêta. 
O pójœciu do cerkwi pomyœli niewielu.

Bardzo dziêkujê wielu osobom z parafii i innych miejsc za w³¹czenie siê 
czynne w przygotowanie dla naszych ukraiñskich goœci Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Za rozmaite formy wsparcia i za zaproszenie do swoich 
domów. W chwili kiedy piszê te s³owa myœl o œwiêtach zaprz¹ta mi 
g³owê ale ostateczny ich kszta³t jeszcze siê nie ukszta³towa³. Na pewno 
bêdê móg³ powiedzieæ jak wszystko wygl¹da³o w czasie pierwszego 
œwiêta.

 x Przemys³aw Kompf

Wierzê w Koœció³ Chrystusowy
 zawo³anie roku duszpasterskiego 2022/2023 
Bardzo podoba mi siê tegoroczne zawo³anie nowego roku 
duszpasterskiego: „Wierzê w Koœció³ Chrystusowy”. Niektórym 
w dzisiejszych czasach, kiedy tak chêtnie z rozmaitych powodów 
przygania siê Koœcio³owi, s³owa te mog¹ brzmieæ nawet prowokuj¹co. 
Coœ o tym trzeba napisaæ. Nie muszê jednak tworzyæ niczego nowego. 
Zagl¹dam do „Wierzenickich katechez domowych” i tam znajduje dwa 
rozdzia³y poœwiêcone wspólnocie Koœcio³a. Jeden zatytu³owany by³ 
„Jezus g³ow¹ Koœcio³a. Koœció³ depozytariuszem i szafarzem”, drugi 
„Dopowiedzenie – Koœció³ trudn¹ mi³oœci¹”. 

Tekst ten w ca³oœci powsta³ w 2012 roku. Cieszê siê, ¿e z wrodzon¹ 
skromnoœci¹ mogê go dzisiaj bez ¿adnych poprawek powtórzyæ 
i ponownie poleciæ lekturze.

 „Pawe³ aposto³ porównuje wspólnotê Koœcio³a 
do ludzkiego cia³a. Cia³o sk³ada siê z wielu 
cz³onków. Wszystkie s¹ wa¿ne, choæ spe³niaj¹ 
ró¿norodne funkcje. Kiedy niedomaga jedna 
czêœæ cia³a, niedomaga ca³y cz³owiek. Pawe³ 
przypomni, ¿e g³ow¹ tego cia³a jest Jezus. Jako 
wspólnota wiary jesteœmy poszczególnymi 
cz³onkami tworz¹c harmonijn¹ ca³oœæ. Aposto³ 
zwraca te¿ uwagê na to, i¿ nie wszyscy s¹ 
aposto³ami, nie wszyscy prorokuj¹ i nie 
wszyscy s¹ nauczycielami (por. I List do 
Koryntian 12,12 -30).

 Pierwsz¹ wspólnotê wiernych powo³a³ i jej 
przewodzi³ sam Jezus. Po zmartwychwstaniu 
ludzkie przewodnictwo w Koœciele objêli jego 
uczniowie. Po nich ich kolejni nastêpcy. 
W³adza w Koœciele opiera³a siê zawsze na 
autorytecie. Autorytetem dla Koœcio³a jest 
Jezus. Odniesieniem s³owo Jezusa. 
W wymiarze ludzkim pierwszym 
autorytetem w Koœciele by³ Piotr, po nim 
jego nastêpcy. Kiedy w obrêbie Koœcio³a 
pojawia³y siê jakieœ problemy, które trzeba by³o 
rozstrzygaæ, g³os Piotra lub póŸniej jego 
nastêpców (papie¿y) by³ rozstrzygaj¹cy. Utar³o siê nawet powiedzenie : 
„Roma locuta, causa finita” (Rzym powiedzia³, sprawa skoñczona). 
Im bardziej Koœció³ siê rozrasta³ terytorialnie i liczebnie, tym wiêcej 
potrzeba by³o osób odpowiedzialnych za jego trwanie i rozwój. Listy 
apostolskie wspominaj¹ o biskupach, prezbiterach i diakonach, którzy 
maj¹ opiekowaæ lokaln¹ wspólnot¹ wiernych. 

 Misj¹ Koœcio³a jest g³oszenie zbawienia w Chrystusie, nauczanie
 w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego (por. Ewangelia Mateusza 28,19). 
G³osz¹c Jezusa Koœció³ niejednokrotnie bêdzie siê ludziom musia³ 
nara¿aæ. Bêdzie musia³ byæ znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹
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(por. £ukasza 2,34). Wiele osób nie ¿yje wartoœciami ewangelicznymi. 
Nie ka¿dy us³ucha wezwania do nawrócenia. W czasach rozchwiania 
w uznaniu tego co dobre, co œwiête, Koœció³ jako jedyny ma odwagê 
w z³ych sprawach mówiæ „nie”, nawet gdy wszyscy krzycz¹ „tak”. 
S³owo „nie” wypowiada w imiê prawdy, nie ogl¹daj¹c siê na poklask, 
czy utratê okreœlonej publicznoœci. Prawda Jezusa ma swoj¹ cenê. Jest 
ni¹ tak¿e czyjeœ odejœcie. Jezus pozwoli³ odejœæ od siebie m³odzieñcowi 
i nie próbowa³ go na si³ê zatrzymywaæ przy sobie wo³aj¹c za nim: 
zostañ, ja tylko ¿artowa³em, tylko tak mówi³em (por. Ewangelia 
Mateusza 19,16 – 23). Odejœcie z Koœcio³a ludzi, którzy go nie buduj¹, a 
czêsto s¹ wstydem, nie jest dla niego strat¹. Lepiej jest, ¿e taki cz³owiek 
jest poza Koœcio³em ni¿ gorszycielem w Koœciele. 

 Z drugiej strony wiemy, ¿e Koœció³ jest wspólnota powszechn¹, czyli 
otwart¹. Ka¿dy mo¿e wejœæ do Koœcio³a i uczestniczyæ w jego ¿yciu. 
Otwartoœæ jest jego wielk¹ si³¹ i zalet¹. Dziêki temu wielu ludzi odkry³o 
na nowo swoja drogê do Jezusa. Niestety, jest to tak¿e u³omnoœæ. Kiedy 
np. na niedzielne zgromadzenie najdzie zbyt wielu ludzi obojêtnych, 
swoim zachowaniem oni tej wspólnoty nie buduj¹. Doœwiadczenie uczy, 
¿e lepiej jednak kiedy ci letni ludzie s¹ w Koœciele w takim stanie ducha 
ni¿ kiedy ich nie ma. Czasami d³ugo trzeba nie s³yszeæ nic, by któregoœ 
dnia (po latach) us³yszeæ jedno zdanie, które zmieni ca³e ¿ycie. Poprzez 
udzia³ w ¿yciu Koœcio³a chrzeœcijanin ma wkroczyæ na drogê rozwoju 
duchowego.

 W ka¿dym czasie byli ludzie, których serce porusza³o siê dla Dobrej 
Nowiny, przyjmowali Jezusa i budowali Koœció³. Niestety, by³o wielu 
takich, dla których prawda o Jezusie by³a zgorszeniem albo g³upstwem 
(por. I List do Koryntian 1,23) . Wielu z tych ludzi nie raz podejmowa³o 
walkê z Koœcio³em. Po œrodku zawsze te¿ nie brakowa³o obojêtnych. 
Prawda Jezusa jest na ka¿dy czas i to niezale¿nie od tego czy wszyscy, 
chc¹ jej s³uchaæ, czy te¿ nie. 

 „B³ogos³awieni jesteœcie gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i...mówi¹ k³amliwie 
wszystko z³e na was z mego powodu... cieszcie siê radujcie” 
(Ewangelia Mateusza 5,11).
 „Przyjdzie... chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili ale wed³ug 
w³asnych po¿¹dañ... bêd¹ mno¿yli sobie nauczycieli” 
(2 List do Tymoteusza 4,3).
 „..bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mojego imienia” 
(Ewangelia Marka 13,13).

 Niezale¿nie od czasów w których ludziom przychodzi³o ¿yæ: 
„³atwych”, czy „trudnych”, Koœció³ by³, jest i bêdzie depozytariuszem
 i szafarzem s³ów Jezusa. Nie poznawszy Jezusa, nie uwierzywszy 
w Niego, trudno jest zrozumieæ Koœció³.”

 „Czasami go³ym okiem widzimy grzesznoœæ Koœcio³a. Niektórym to 
siê k³óci z tym co mówi¹ w credo: wierzê w œwiêty Koœció³ 
powszechny. Oczywiœcie, ¿aden grzech nie tworzy niczego dobrego. 
Jest wiêkszym albo mniejszym zgorszeniem. 
Œwiêtoœæ Koœcio³a wyp³ywa jednak nie z ludzi (niestety) ale od 
Chrystusa. Mówimy: Koœció³ jest œwiêty œwiêtoœci¹ Jezusa i grzeszny 
grzechami ludzi, pocz¹wszy od najzwyklejszych wiernych, poprzez 
ksiê¿y i biskupów na papie¿u koñcz¹c. Ze wstydem trzeba przypomnieæ 
raz jeszcze: wszyscy jesteœmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy 
mi³osierdzia Bo¿ego. Wszyscy mamy od siebie wymagaæ. Oznacza to, 
¿e kap³ani wymagaj¹ nie tylko od wiernych ale te¿ i od siebie, staraj¹ siê 
daæ dobry przyk³ad. Zwykli wierni tak¿e jednak powinni wymagaæ od 
siebie, a nie tylko oczekiwaæ od kap³ana. Nawzajem jesteœmy sobie 
potrzebni w Koœciele. Nawzajem siê budujemy i umacniamy. Czasem 
te¿ upominamy. Wszyscy budujemy na Jezusie. Przyk³ad bierzemy od 
aposto³ów, którzy niezwykle wytrwale budowali Koœció³. Byli 
jednoczeœnie œwiadomi s³aboœci, a nawet niegodziwoœci wielu ludzi 
bêd¹cych w Koœciele. Œwiadcz¹ o tym liczne napomnienia, które 
zostawili w swoich listach. Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e 
obok k³osów pszenicznych na tym samym polu pojawiaj¹ siê te¿ 
i chwasty (por. Ewangelia Mateusza 13,24 – 30).

 Na wszystko, tak¿e na Koœció³, mo¿na patrzeæ realistycznie albo 
idealistycznie. Spojrzenie realistyczne to jest widzenie tak jak jest, 
widzenie idealistyczne jak powinno byæ. Trudno wyobraziæ sobie ¿ycie 
bez idea³ów, ale mówimy te¿, ¿e na ¿ycie trzeba patrzeæ realnie.

 Ma³¿eñstwo dla ludzi jest trudnym wyzwaniem. Dwoje ludzi po³¹czy³a 
mi³oœæ. Tymczasem na co dzieñ s¹ k³ótnie, spory, niezrozumienie, 
dyskusje, przepraszanie siê itd. Przestali widzieæ siebie jako chodz¹ce 
idea³y, poznali swoje wady. Pomimo tego dalej siê kochaj¹. W obrazach 
biblijnych Koœció³ jest pokazywany jako oblubienica Chrystusa. Relacje 
w Koœciele s¹ w³aœnie takie na wzór ma³¿eñski. Czasem jest to trudna 
mi³oœæ.
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(por. £ukasza 2,34). Wiele osób nie ¿yje wartoœciami ewangelicznymi. 
Nie ka¿dy us³ucha wezwania do nawrócenia. W czasach rozchwiania 
w uznaniu tego co dobre, co œwiête, Koœció³ jako jedyny ma odwagê 
w z³ych sprawach mówiæ „nie”, nawet gdy wszyscy krzycz¹ „tak”. 
S³owo „nie” wypowiada w imiê prawdy, nie ogl¹daj¹c siê na poklask, 
czy utratê okreœlonej publicznoœci. Prawda Jezusa ma swoj¹ cenê. Jest 
ni¹ tak¿e czyjeœ odejœcie. Jezus pozwoli³ odejœæ od siebie m³odzieñcowi 
i nie próbowa³ go na si³ê zatrzymywaæ przy sobie wo³aj¹c za nim: 
zostañ, ja tylko ¿artowa³em, tylko tak mówi³em (por. Ewangelia 
Mateusza 19,16 – 23). Odejœcie z Koœcio³a ludzi, którzy go nie buduj¹, a 
czêsto s¹ wstydem, nie jest dla niego strat¹. Lepiej jest, ¿e taki cz³owiek 
jest poza Koœcio³em ni¿ gorszycielem w Koœciele. 

 Z drugiej strony wiemy, ¿e Koœció³ jest wspólnota powszechn¹, czyli 
otwart¹. Ka¿dy mo¿e wejœæ do Koœcio³a i uczestniczyæ w jego ¿yciu. 
Otwartoœæ jest jego wielk¹ si³¹ i zalet¹. Dziêki temu wielu ludzi odkry³o 
na nowo swoja drogê do Jezusa. Niestety, jest to tak¿e u³omnoœæ. Kiedy 
np. na niedzielne zgromadzenie najdzie zbyt wielu ludzi obojêtnych, 
swoim zachowaniem oni tej wspólnoty nie buduj¹. Doœwiadczenie uczy, 
¿e lepiej jednak kiedy ci letni ludzie s¹ w Koœciele w takim stanie ducha 
ni¿ kiedy ich nie ma. Czasami d³ugo trzeba nie s³yszeæ nic, by któregoœ 
dnia (po latach) us³yszeæ jedno zdanie, które zmieni ca³e ¿ycie. Poprzez 
udzia³ w ¿yciu Koœcio³a chrzeœcijanin ma wkroczyæ na drogê rozwoju 
duchowego.

 W ka¿dym czasie byli ludzie, których serce porusza³o siê dla Dobrej 
Nowiny, przyjmowali Jezusa i budowali Koœció³. Niestety, by³o wielu 
takich, dla których prawda o Jezusie by³a zgorszeniem albo g³upstwem 
(por. I List do Koryntian 1,23) . Wielu z tych ludzi nie raz podejmowa³o 
walkê z Koœcio³em. Po œrodku zawsze te¿ nie brakowa³o obojêtnych. 
Prawda Jezusa jest na ka¿dy czas i to niezale¿nie od tego czy wszyscy, 
chc¹ jej s³uchaæ, czy te¿ nie. 

 „B³ogos³awieni jesteœcie gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i...mówi¹ k³amliwie 
wszystko z³e na was z mego powodu... cieszcie siê radujcie” 
(Ewangelia Mateusza 5,11).
 „Przyjdzie... chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili ale wed³ug 
w³asnych po¿¹dañ... bêd¹ mno¿yli sobie nauczycieli” 
(2 List do Tymoteusza 4,3).
 „..bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mojego imienia” 
(Ewangelia Marka 13,13).

 Niezale¿nie od czasów w których ludziom przychodzi³o ¿yæ: 
„³atwych”, czy „trudnych”, Koœció³ by³, jest i bêdzie depozytariuszem
 i szafarzem s³ów Jezusa. Nie poznawszy Jezusa, nie uwierzywszy 
w Niego, trudno jest zrozumieæ Koœció³.”

 „Czasami go³ym okiem widzimy grzesznoœæ Koœcio³a. Niektórym to 
siê k³óci z tym co mówi¹ w credo: wierzê w œwiêty Koœció³ 
powszechny. Oczywiœcie, ¿aden grzech nie tworzy niczego dobrego. 
Jest wiêkszym albo mniejszym zgorszeniem. 
Œwiêtoœæ Koœcio³a wyp³ywa jednak nie z ludzi (niestety) ale od 
Chrystusa. Mówimy: Koœció³ jest œwiêty œwiêtoœci¹ Jezusa i grzeszny 
grzechami ludzi, pocz¹wszy od najzwyklejszych wiernych, poprzez 
ksiê¿y i biskupów na papie¿u koñcz¹c. Ze wstydem trzeba przypomnieæ 
raz jeszcze: wszyscy jesteœmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy 
mi³osierdzia Bo¿ego. Wszyscy mamy od siebie wymagaæ. Oznacza to, 
¿e kap³ani wymagaj¹ nie tylko od wiernych ale te¿ i od siebie, staraj¹ siê 
daæ dobry przyk³ad. Zwykli wierni tak¿e jednak powinni wymagaæ od 
siebie, a nie tylko oczekiwaæ od kap³ana. Nawzajem jesteœmy sobie 
potrzebni w Koœciele. Nawzajem siê budujemy i umacniamy. Czasem 
te¿ upominamy. Wszyscy budujemy na Jezusie. Przyk³ad bierzemy od 
aposto³ów, którzy niezwykle wytrwale budowali Koœció³. Byli 
jednoczeœnie œwiadomi s³aboœci, a nawet niegodziwoœci wielu ludzi 
bêd¹cych w Koœciele. Œwiadcz¹ o tym liczne napomnienia, które 
zostawili w swoich listach. Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e 
obok k³osów pszenicznych na tym samym polu pojawiaj¹ siê te¿ 
i chwasty (por. Ewangelia Mateusza 13,24 – 30).

 Na wszystko, tak¿e na Koœció³, mo¿na patrzeæ realistycznie albo 
idealistycznie. Spojrzenie realistyczne to jest widzenie tak jak jest, 
widzenie idealistyczne jak powinno byæ. Trudno wyobraziæ sobie ¿ycie 
bez idea³ów, ale mówimy te¿, ¿e na ¿ycie trzeba patrzeæ realnie.

 Ma³¿eñstwo dla ludzi jest trudnym wyzwaniem. Dwoje ludzi po³¹czy³a 
mi³oœæ. Tymczasem na co dzieñ s¹ k³ótnie, spory, niezrozumienie, 
dyskusje, przepraszanie siê itd. Przestali widzieæ siebie jako chodz¹ce 
idea³y, poznali swoje wady. Pomimo tego dalej siê kochaj¹. W obrazach 
biblijnych Koœció³ jest pokazywany jako oblubienica Chrystusa. Relacje 
w Koœciele s¹ w³aœnie takie na wzór ma³¿eñski. Czasem jest to trudna 
mi³oœæ.



8 97 [176] 2022

 Niektórzy mówi¹, ¿e tyle jest rozmaitych wyznañ chrzeœcijañskich. 
Mo¿na siê wrêcz pogubiæ w tym wszystkim. Sk¹d wiedzieæ, który z tych 
Koœcio³ów jest prawdziwy. Rzeczywiœcie, brak jednoœci wœród 
chrzeœcijan jest zgorszeniem dla œwiata. Jezus da³ uczniom polecenie 
aby zabiegali i pilnowali jednoœci. Modli³ siê: „aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty Ojcze we Mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno 
w nas, by œwiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³eœ” (Ewangelia Jana 17,21).
 Wszyscy chrzeœcijanie siê zgadzaj¹, ¿e Duch Œwiêty jest Duchem 
Prawdy i ¿e On rzeczywiœcie zosta³ wylany na Koœció³. Trudno jest 
uwierzyæ, ¿e Duch Œw. przez ileœ wieków spa³, potem nagle zacz¹³ siê 
budziæ w coraz to innej g³owie jakiegoœ reformatora i ka¿demu co 
innego podpowiada³. 

 Nie ujmuj¹c dobrych, mo¿e nawet szlachetnych intencji wielu takich 
osób, trzeba powiedzieæ: Duch Œwiêty nie jest podzielony. Co Duch 
mówi do Koœcio³a dziœ, musi wspó³graæ z tym co mówi³ kiedyœ. Jan 
powie:„nie ka¿demu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy s¹
 z Boga” (I List Jana 4,1).

 Koœció³ rozbijaj¹ nie tylko w oczywisty sposób gorsz¹ce czyny ludzi 
(nas wszystkich). W pobo¿noœci czêsto mo¿e byæ te¿ i coœ z pychy, 
kiedy komuœ siê wydaje, ¿e Bóg mówi tylko do niego, a jeœli tak, to on 
nie musi s³uchaæ ju¿ nikogo w Koœciele. Dalej jest roz³am. Potem jest 
roz³am w roz³amie i w roz³amie roz³am i jeszcze jeden roz³am. Trudno to 
ogarn¹æ i zaakceptowaæ jako drogê Koœcio³a. 

 W ¿adnych czasach Koœcio³owi nie by³o ³atwo. W ka¿dym 
oddzia³ywa³y na niego rozmaite zdarzenia polityczne, wojenne, 
spo³eczne. W oczywisty sposób wp³ywa³o to na kondycjê wielu ludzi
 w Koœciele. Franciszek z Asy¿u, by odwo³aæ siê do powszechnie 
znanego przyk³adu, piêknie przyczyni³ do odnowy Koœcio³a od 
wewn¹trz.

 Wyra¿am najwy¿szy szacunek wobec ka¿dego, któremu drogie jest imiê 
Jezus, niezale¿nie od tego do jakiej wspólnoty koœcielnej przynale¿y. 
Spotka³em wielu wspania³ych gorliwych chrzeœcijan rozmaitych 
wyznañ. 

 Jezus do Piotra: „na tej opoce zbudujê Koœció³ mój, a bramy piekielne 
go nie przemog¹” (Ewangelia Mateusza 16,28). 

x Przemys³aw Kompf

Gospodarcze i inwestycyjne podsumowanie roku 2022 
 w parafii w Wierzenicy

Ka¿dego roku w ostatnim numerze staram siê dokonaæ jakiegoœ 
podsumowania inwestycyjnych wysi³ków parafii. W roku 2022 
wszystko obraca³o siê wokó³ tematu renowacji wie¿y koœcielnej. Ba³em 
siê tego przedsiêwziêcia. W ubieg³ym roku o tym czasie czu³em, ¿e to 
zadanie przerasta trochê moje umiejêtnoœci. Z jednej strony chodzi³o
 o koszta zamierzonych prac, dalece przerastaj¹ce mo¿liwoœci parafii, 
a z drugiej o to kto te prace wykona.

Jesieni¹ pisa³em, ¿e w niedzielê, dwa dni po ustawieniu rusztowania 
wokó³ wie¿y, w liturgii odczytywany by³ fragment ewangelii 
o budowniczym wie¿y, który 
rozpocz¹³ budowê, a potem nie 
mia³ na dokoñczenie prac. 
D³ugo siê zastanawia³em nad 
wymow¹ tego czytania. 

Oczywiœcie wszystko 
powierza³em Bo¿emu 
prowadzeniu, tym niemniej 
ludzki lêk i obawy stale siê 
pojawia³y. Bogu dziêkujê, 
Boga wielbiê, w tym widzê 
Bo¿e b³ogos³awieñstwo, ¿e na 
naszej drodze stawia³ ludzi 
niczym anio³ów, którzy 
przychodzili z pomoc¹ naszym 
niemocom. Pierwsz¹ tak¹ osob¹ 
w tym roku by³ Powiatowy 
Konserwator Pan Wies³aw 
Biegañski. 

Podkreœlam s³owo „w tym 
roku”, bo przecie¿ nie sposób 
nie pamiêtaæ jakim cudownym 
darem dla naszego miejsca 
okazali siê architekci 
mieszkaj¹cy w niedalekiej 
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Kobylnicy, Przyjaciele Wierzenicy AD 2013, Magdalena i Jacek 
Gorczycowie, którzy przygotowali, dodajmy nieodp³atnie, ca³y projekt 
architektoniczny i budowlany prac przy koœciele. Bez tego dzisiaj nie 
ruszylibyœmy z miejsca. Wspominam ich i bardzo, bardzo im dziêkujê

Dziêki wskazaniu konserwatora dostaliœmy kontakt z firm¹ 
konserwatorsk¹ i budowlan¹ Pana Marcina Chmielewskiego (anio³ 
drugi) specjalizuj¹c¹ siê w pracach w obiektach zabytkowych. Ma ona 
swoj¹ siedzibê na Ostrowie Tumskim, a wiêc na pewno cieszy siê ona 
b³ogos³awieñstwem Przeœwietnej Kurii Metropolitalnej Poznañskiej. To 
jest wa¿ne, bo kto jak kto ale kuria z niesprawdzonym podmiotem nie 
wejdzie w ¿adn¹ kooperatywê. Zreszt¹ ,wystarczy popatrzeæ, wizytówka 
pracy tej firmy: koœció³ek NMP na Ostrowie Tumskim. Mia³em okazjê 
rok temu go widzieæ po renowacji, przepiêknie siê prezentuje.

Nie by³o ¿adnej trudnoœci by przekonaæ Pana Marcina do tego by podj¹³ 
siê tego zadania. Wykonanie prac zosta³o z³o¿one wiêc w dobre rêce. Do 
tego cena kosztorysowa by³a du¿o ni¿sza od wstêpnej oszacowanej przez 
„naszych” kosztorysantów. Ró¿nica wynika³a z tego, ¿e nasz kosztorys 
zosta³ przygotowany w oparciu o za³o¿enie, ¿e prawie wszystko 
podlegaæ bêdzie wymianie. Tymczasem wymienione mia³y byæ tylko te 
elementy, które s¹ uszkodzone.

Potem martwi³em siê, ¿e termin rozpoczêcia prac siê przed³u¿a³. 
Przesuwa³ siê z maja na lipiec, z lipca na sierpieñ, z sierpnia na 
wrzesieñ. Czas up³ywa³, najlepsze dni lata minê³y, a tu nic siê nie dzia³o. 
Do tego inflacja podbijaj¹ca koszta wszelakie. Czy aktualna bêdzie 
kalkulacja zrobiona w marcu? Czy nie oka¿e siê, ¿e przez to opóŸnienie 
koszty wzros³y o kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych? O tym niestety musia³em 
myœleæ i przyznam siê szczerze, ¿e nie by³o to dla mnie komfortowe. 
Stara³em siê za du¿o o tym nie mówiæ, dodawa³em sobie otuchy, ¿e Pan 
Bóg to widzi. 

8 grudnia dokonany zosta³ oficjalny odbiór prac. Zatwierdzi³ je 
konserwator zabytków. Jeœli z³o¿ymy w terminie sprawozdanie mo¿emy 
liczyæ na dotacje. Uda³o nam siê pozyskaæ 200.000 z³ od Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, 100.000 z³ z naszej swarzêdzkiej gminy. 
100.000 z³ przekaza³ jeszcze ktoœ kto chcia³ pozostaæ anonimowy. Daje 
to sumê razem 400.000 z³. Koszt ca³oœci wyniós³ 559.000 z³. Jest to 
o 49.000 z³ wiêcej ni¿ marcowy kosztorys. Ró¿nicê z w³asnych œrodków 
dok³ada parafia. Na dziœ powiem, ¿e trochê bêdziemy zad³u¿eni ale nie 

jest to jeszcze koniec naszych starañ w tym temacie. Ile wynosi koszt 
ca³kowity dowiedzia³em siê dopiero w³aœnie przy odbiorze. To dopiero 
pozwoli³o mi okreœliæ co nam jeszcze brakuje. Trudno by³oby na taki 
temat z kimœ rozmawiaæ, jeœli by siê tego nie wiedzia³o. Nie chcia³bym 
uchodziæ za naci¹gacza. 

Z tac niedzielnych i wszystkich innych ofiar sk³adanych w koœciele 
z tytu³u œlubów, chrztów, pogrzebów, tak¿e z wp³at na konto bankowe 
uda³o siê zebraæ (stan na 12. 12) 167.000 z³ (w tym jedna ofiara 
20.000 z³  od mieszkañca naszej parafii, „na wie¿ê”). W tej kwocie jest 
suma 30.000 z³ która zosta³a przeniesiona z roku ubieg³ego. Gdyby nie 
by³o innych wydatków w zupe³noœci starczy³oby na pokrycie kosztów 
renowacji wie¿y. Niestety inne wydatki te¿ jeszcze by³y: 4.000 z³ 
zap³aciliœmy za rzeŸby Siostry Faustyny i Papie¿a Jana Paw³a II 
zrobione przez „Przyjaciela Wierzenicy” AD 2017 Pana Piotra 
Woliñskiego. Czekaj¹ one ci¹gle na zamontowanie w koœciele. 
P³askorzeŸby tych postaci zamówi³em jeszcze w 2017 roku, dosta³em 
piêæ lat póŸniej w 2022. Dla poprawienia oprawy muzycznej w koœciele 
zakupiony zosta³ nowy wzmacniacz i kolumny. Koszt 4.900 z³. Jesieni¹ 
zakupi³em dwa panele grzewcze w cenie 2.000 z³ na probostwo jako 
alternatywê dla drogiego ekogroszku. 

Sporo pieniêdzy posz³o na sprawy 
zwi¹zane z cmentarzem. Po zakupie 
ziemi trzeba by³o zrobiæ nowe mapy 
geodezyjne. Musieliœmy na ¿yczenie 
Sanepidu zrobiæ dodatkowe badania 
gruntowe. Sporo poch³onê³y prace 
porz¹dkowe na cmentarzu. 
Zap³aciliœmy za uruchomienie domeny 
internetowej cmentarza. W sumie na to 
wszytko posz³o 12.000 z³. 

Inne pomniejsze wydatki to op³acenie 
rekolekcji szkolnych, domeny 
internetowej strony naszej parafii, 
ubezpieczenie parafii, zakup pascha³u, 
statuetki œw. Miko³aja (w zwi¹zku z 
przyznawanym wyró¿nieniem 
„Przyjaciel Wierzenicy”). Licz¹c razem: prawie 3.000 z³. £¹cznie daje 
to kwotê 185.000 z³. 
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Przesuwa³ siê z maja na lipiec, z lipca na sierpieñ, z sierpnia na 
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Deficyt wynosi wed³ug stanu na 12 XII 18.000 z³. 
Dopisek 19 XII: deficytu nie ma. Ofiarodawcy z parafii wsparli remont 
wie¿y kwot¹ 18.000 z³.

Poza œrodkami inwestycyjnymi parafia zbiera pieni¹dze, osobno odk³ada 
i rozlicza fundusze z przeznaczeniem na op³aty za pr¹d, i zu¿ycie wody, 
razem w 2022 roku 13.500  licz¹c ³¹cznie Wierzenicê koœció³, probostwo 
i Kar³owice, wywóz œmieci z cmentarza i probostwa 13.000, zakup opa³u 
na ogrzewanie probostwa 7 600. W tych obszarach wszêdzie parafia 
wdro¿y³a programy oszczêdnoœciowe by nie podbijaæ tych kosztów. 
Utrzymanie samochodu to wydatek oko³o, przy dzisiejszych cenach 
paliwa na rok, z ubezpieczeniem i naprawami, wymian¹ opon itp 11.800. 
Wszystkie liczby podajê w zaokr¹gleniu do ca³ych setek z³otych.

Wskutek biurokratycznych trudnoœci nie uda³o siê popchn¹æ sprawy 
ogrodzenia nowego terenu pod cmentarz. Czekamy w dalszym ci¹gu na 
zgodê Sanepidu. Jest nadzieja, ¿e ona wkrótce bêdzie. Kosztowne 
badania gruntu okalaj¹cego cmentarz nie wykaza³y, ¿e ziemia ta nie 
nadaje siê do takiego u¿ytku. 

Uda³o siê uruchomiæ internetow¹ wyszukiwarkê grobów. Poza 
wykupieniem domeny internetowej reszta przedsiêwziêcia zosta³a 
wykonana spo³ecznie wysi³kiem kilku wierzenickich parafian, którzy 
œwietni siê zaanga¿owali w to dzie³o. Gdyby trzeba by³o za to p³aciæ 
profesjonalnej firmie, a kilka razy sk³adano mi takie oferty, na pewno 
byœmy w tym roku tego siê nie podjêli. 

W perspektywie nowego roku czekaj¹ nas dalsze prace renowacyjne 
przy koœciele. Ma byæ wymieniony gont na ca³ej powierzchni dachu 
œwi¹tyni, ³¹cznie z krypt¹. Koszt zbli¿ony do obecnego. Z³o¿yliœmy 
wnioski do Warszawy i zabiegaæ oczywiœcie bêdziemy o ich wsparcie 
przez wa¿ne i wp³ywowe osoby. W pisaniu wniosków nam pomóg³ 
trzeci anio³ Pan Przemys³aw Dutkiewicz wspó³pracuj¹cy z firm¹ Pana 
Marcina, bêd¹cy zatrudnionym w dziale ekonomicznym Kurii 
Metropolitalnej Poznañskiej. Lokalne szlaki mamy ju¿ przetarte, mamy 
sprawdzonego wykonawcê i oczywiœcie gotowy wczeœniej 
przygotowany projekt architektoniczny i budowlany, tak¿e zgodê 
konserwatora i budowlan¹. Mogê ze spokojem napisaæ, ¿e dalszego 
ci¹gu prac nie obawiam siê ju¿ tak bardzo. Niech Imiê Pañskie w tym 
naszym dziele bêdzie b³ogos³awione.
 x Przemys³aw Kompf 

Koœció³ w Wierznicy jest najstarszym na terenie miasta i gminy 
Swarzêdz zabytkiem z udokumentowan¹ histori¹. Jest te¿ w pierwszej 
dziesi¹tce najstarszych wielkopolskich koœcio³ów drewnianych. Badania 
dendrochronologiczne wykorzystuj¹ce s³oje przyrostu rocznego drzew 
do okreœlania wieku drewnianych obiektów pozwoli³y okreœliæ, ¿e 
w latach 1560-1561 œciêto 
drzewa u¿yte do budowy 
wiêŸby dachowej nad naw¹ 
i prezbiterium. Remont maj¹cy 
obj¹æ ca³y koœció³ rozpocz¹³ siê 
od wie¿y, która jest 
zdecydowanie, o ponad 200 lat, 
m³odsza. Zosta³a wzniesiona w 
latach 1771-1772 po zachodniej 
stronie œwi¹tyni. Pewne 
elementy konstrukcji ka¿dego z 
drewnianych koœcio³ów trwaj¹ 
w miarê niezmiennie. S¹ jednak 
takie, które co kilkanaœcie lub 
kilkadziesi¹t musz¹ byæ 
zmieniane – to szalunki czyli 
pionowo zamocowane dla 
ochrony ale i ozdoby deski 
i gont na dachu. Niegdyœ dachy 
powszechnie kryto gontem lub 
nawet s³omian¹ lub trzcinow¹ 
strzech¹. Potem jednak, gdy 
nast¹pi³ wiek „cywilizacji”, w 
XIX, a zw³aszcza XX stuleciu, 
zamieniano gont na papê, blachê, ³upek dachowy (by³y nim pokryte 
koœcio³y w Kicinie – do 1980 r. i Uzarzewie), eternit lub dachówkê, 
które zapewnia³y znacznie lepsz¹ izolacjê i by³y trwalsze. Dopiero 
w ostatnich dziesiêcioleciach powraca siê do tradycyjnego gontu – pod 
wp³ywem swego rodzaju „mody na starodawnoœæ” i ze wzglêdu na 
zalecenia konserwatorskie. Zewnêtrzna renowacja wie¿y rozpoczê³a siê 
12 wrzeœnia 2022 r. i trwa³a do 1 grudnia. Ktoœ nie przypatruj¹cy siê 
uwa¿nie mo¿e nie spostrzec, ¿e ta czêœæ budowli pokryta jest nowymi 

Remont wie¿y koœcio³a w Wierzenicy
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wie¿y kwot¹ 18.000 z³.
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razem w 2022 roku 13.500  licz¹c ³¹cznie Wierzenicê koœció³, probostwo 
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wdro¿y³a programy oszczêdnoœciowe by nie podbijaæ tych kosztów. 
Utrzymanie samochodu to wydatek oko³o, przy dzisiejszych cenach 
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badania gruntu okalaj¹cego cmentarz nie wykaza³y, ¿e ziemia ta nie 
nadaje siê do takiego u¿ytku. 
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zamieniano gont na papê, blachê, ³upek dachowy (by³y nim pokryte 
koœcio³y w Kicinie – do 1980 r. i Uzarzewie), eternit lub dachówkê, 
które zapewnia³y znacznie lepsz¹ izolacjê i by³y trwalsze. Dopiero 
w ostatnich dziesiêcioleciach powraca siê do tradycyjnego gontu – pod 
wp³ywem swego rodzaju „mody na starodawnoœæ” i ze wzglêdu na 
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deskami. Nowych desek nie zamontowano na po³¹czonej z wie¿¹ 
kruchcie zachodniej, która powsta³a po tym jak z 21 stycznia 1983 roku, 
na wniosek z 15 stycznia, Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Poznaniu, zezwoli³ na dokoñczenie prac remontowo-konserwatorskich 
w tym na zmodernizowanie wiatro³apu od strony zachodniej wie¿y. 
Rzeczony wiatro³ap to nic innego jak ta w³aœnie kruchta. Deski szalunku 

na niej zosta³y oczyszczone i tak 
samo jak na samej wie¿y 
zabezpieczone œrodkiem 
konserwuj¹cym. Mo¿na 
w pierwszej chwili nie zwróciæ 
uwagi na to, ¿e przed remontem 
deski zas³aniaj¹ce po³¹czenia 
by³y ró¿nej szerokoœci 
i nieobrzynane – zachowany 
kszta³t pnia, teraz s¹ równo 
przyciête. Jednak ka¿dy, kto 
widzia³ koœció³ przed remontem 
wie¿y powinien jednak 
zauwa¿yæ, ¿e nast¹pi³a istotna 
zmiana jeœli chodzi o jej czêœæ 
dachow¹. Ta czêœæ wie¿y,
 z cebulastym he³mem 
zwieñczonym iglic¹ i krzy¿em 
by³a pokryta blach¹. Na niezbyt 
czytelnym zdjêciu w ksi¹¿ce 
Juliusa  Kohte, z 1895r. 
Verzeichnis der Kunstdenkmaler 
der Provinz Posen  t.3, cz.1 i na 

zdjêciu w tygodniku „Wielkopolska Ilustracja”, nr  8 z 24 listopada 1929 
r. widoczny jest gont. Na tych z pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX wieku 
ju¿ blacha. Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu 
poznañskiego podj¹³ decyzjê o przywróceniu gontu. Nowy gont zosta³ 
te¿ po³o¿ony na kruchcie zachodniej. Druga widoczna zmiana dotyczy 
otworów w górnej czêœci wie¿y. Na przywo³anych zdjêciach by³y 
widoczne po dwa otwory po stronie pó³nocnej i po³udniowej. Ma³a 
czytelnoœæ zdjêcia prasowego nie powala na stwierdzenie czy by³y i po 
stronie zachodniej. Do remontu z ka¿dej strony by³ umieszczone 
centralnie cztery otwory przys³oniête skoœnie zamocowanymi deskami, 
w tym od strony nawy ostatnim czasy by³y one w wiêkszoœci usuniête. 

Nie zosta³ te¿ 
odtworzony przys³oniêty 
zas³on¹ z desek otwór 
nad oknem po 
po³udniowej stronie 
wie¿y. Skoro jesteœmy 
przy tym oknie to pewnie 
wiele osób pamiêta 
pojawiaj¹ce siê tam 
pszczo³y. Ekipa 
remontowa po 
zdemontowaniu desek 
znalaz³a puste oraz 
z zapasami woskowe 
plastry pszczele 
i wykonane z masy 
przypominaj¹cej papier, 
gniazda os i szerszeni. 
Znacznie ciekawszym znaleziskiem by³a deska – swego rodzaju 
metryczka prac z 1972 r. O osobach uwiecznionych na niej mo¿na by³o 
przeczytaæ w poprzednim numerze „Wierzeniczeñ”. Do remontu zosta³o 
u¿yte drewno modrzewiowe. Zarówno nowe deski szalunkowe jak 
i gont s¹ strugane, zosta³y zabezpieczone przed destrukcyjnym 
dzia³aniem czasu i przeciwogniowo. Miar¹ „cywilizacji” XXI wieku 
by³o to, ¿e drewno mocowano nie jak ongiœ gwoŸdŸmi, a wkrêtami.

Ewa J. W³odzimierz Buczyñscy

W ostatnim czasie w naszym dekanacie czerwonackim mia³y miejsce 
dwie konsekracje wybudowanych nowych koœcio³ów. Najpierw po 
piêciu latach budowy 13 paŸdziernika zosta³ poœwiêcony koœció³ 
parafialny Matki Bo¿ej Fatimskiej w Kozieg³owach. Budowê prowadzi³ 
ks. Jerzy Ranke, od 2017 roku nowy proboszcz tamtego miejsca. 
Przedtem, delikatnie mówi¹c, stracono chyba doœæ sporo czasu na 
niewiele robienie tylko gadanie o budowie ale nie do mnie nale¿y 
wypowiadaæ siê na ten temat. Ks. Jerzy swoim zapa³em poderwa³ 

Uznanie dla kolegów ksiê¿y 
 z dwóch parafii naszego dekanatu



14 157 [176] 2022
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kruchcie zachodniej, która powsta³a po tym jak z 21 stycznia 1983 roku, 
na wniosek z 15 stycznia, Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Poznaniu, zezwoli³ na dokoñczenie prac remontowo-konserwatorskich 
w tym na zmodernizowanie wiatro³apu od strony zachodniej wie¿y. 
Rzeczony wiatro³ap to nic innego jak ta w³aœnie kruchta. Deski szalunku 

na niej zosta³y oczyszczone i tak 
samo jak na samej wie¿y 
zabezpieczone œrodkiem 
konserwuj¹cym. Mo¿na 
w pierwszej chwili nie zwróciæ 
uwagi na to, ¿e przed remontem 
deski zas³aniaj¹ce po³¹czenia 
by³y ró¿nej szerokoœci 
i nieobrzynane – zachowany 
kszta³t pnia, teraz s¹ równo 
przyciête. Jednak ka¿dy, kto 
widzia³ koœció³ przed remontem 
wie¿y powinien jednak 
zauwa¿yæ, ¿e nast¹pi³a istotna 
zmiana jeœli chodzi o jej czêœæ 
dachow¹. Ta czêœæ wie¿y,
 z cebulastym he³mem 
zwieñczonym iglic¹ i krzy¿em 
by³a pokryta blach¹. Na niezbyt 
czytelnym zdjêciu w ksi¹¿ce 
Juliusa  Kohte, z 1895r. 
Verzeichnis der Kunstdenkmaler 
der Provinz Posen  t.3, cz.1 i na 

zdjêciu w tygodniku „Wielkopolska Ilustracja”, nr  8 z 24 listopada 1929 
r. widoczny jest gont. Na tych z pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX wieku 
ju¿ blacha. Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu 
poznañskiego podj¹³ decyzjê o przywróceniu gontu. Nowy gont zosta³ 
te¿ po³o¿ony na kruchcie zachodniej. Druga widoczna zmiana dotyczy 
otworów w górnej czêœci wie¿y. Na przywo³anych zdjêciach by³y 
widoczne po dwa otwory po stronie pó³nocnej i po³udniowej. Ma³a 
czytelnoœæ zdjêcia prasowego nie powala na stwierdzenie czy by³y i po 
stronie zachodniej. Do remontu z ka¿dej strony by³ umieszczone 
centralnie cztery otwory przys³oniête skoœnie zamocowanymi deskami, 
w tym od strony nawy ostatnim czasy by³y one w wiêkszoœci usuniête. 

Nie zosta³ te¿ 
odtworzony przys³oniêty 
zas³on¹ z desek otwór 
nad oknem po 
po³udniowej stronie 
wie¿y. Skoro jesteœmy 
przy tym oknie to pewnie 
wiele osób pamiêta 
pojawiaj¹ce siê tam 
pszczo³y. Ekipa 
remontowa po 
zdemontowaniu desek 
znalaz³a puste oraz 
z zapasami woskowe 
plastry pszczele 
i wykonane z masy 
przypominaj¹cej papier, 
gniazda os i szerszeni. 
Znacznie ciekawszym znaleziskiem by³a deska – swego rodzaju 
metryczka prac z 1972 r. O osobach uwiecznionych na niej mo¿na by³o 
przeczytaæ w poprzednim numerze „Wierzeniczeñ”. Do remontu zosta³o 
u¿yte drewno modrzewiowe. Zarówno nowe deski szalunkowe jak 
i gont s¹ strugane, zosta³y zabezpieczone przed destrukcyjnym 
dzia³aniem czasu i przeciwogniowo. Miar¹ „cywilizacji” XXI wieku 
by³o to, ¿e drewno mocowano nie jak ongiœ gwoŸdŸmi, a wkrêtami.

Ewa J. W³odzimierz Buczyñscy

W ostatnim czasie w naszym dekanacie czerwonackim mia³y miejsce 
dwie konsekracje wybudowanych nowych koœcio³ów. Najpierw po 
piêciu latach budowy 13 paŸdziernika zosta³ poœwiêcony koœció³ 
parafialny Matki Bo¿ej Fatimskiej w Kozieg³owach. Budowê prowadzi³ 
ks. Jerzy Ranke, od 2017 roku nowy proboszcz tamtego miejsca. 
Przedtem, delikatnie mówi¹c, stracono chyba doœæ sporo czasu na 
niewiele robienie tylko gadanie o budowie ale nie do mnie nale¿y 
wypowiadaæ siê na ten temat. Ks. Jerzy swoim zapa³em poderwa³ 

Uznanie dla kolegów ksiê¿y 
 z dwóch parafii naszego dekanatu



16 177 [176] 2022

parafiê do budowy i j¹ 
przeprowadzi³ w 
ekspresowym tempie. 
Piêæ lat to bardzo krótki 
czas. Œwi¹tynia stoi, 
prezentuje siê okazale. 
W dniu poœwiêcenia, 
w wype³nionym po brzegi 
koœciele (a by³ to œrodek 
tygodnia i dzieñ pracy), 
ludzie spontanicznymi 
rzêsistymi brawami 
dziêkowali proboszczowi 
za jego wysi³ek. By³ to 
niezwykle mi³y i 
buduj¹cy obrazek, który 
stoj¹c w k¹ciku 
z satysfakcj¹ 
odnotowa³em. Brawa 
niezwykle zas³u¿one.

W sobotê 17 grudnia 
poœwiêcony zostanie 
tak¿e nowo wybudowany 
koœció³ Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa w 
Bolechowie. Tu budowa 
trwa³a znacznie d³u¿ej. 
Kilkanaœcie lat. Prowadzi³ 
j¹ przez ca³y czas od 
podstaw, od projektu 
ks. Remigiusz 

Kobusiñski. Te¿ czyni³ to z wielkim zaanga¿owaniem. Wytrwale jeŸdzi³ 
po rozmaitych miejscach, g³osz¹c kazania przy okazji kwestowa³ na 
rzecz budowy swojego koœcio³a. Jako dzieñ konsekracji wybrana zosta³a 
sobota, póŸne popo³udnie. Dla ksiê¿y nie jest to szczególnie dobra pora. 
Ka¿dy o tym czasie ma swoje obowi¹zki w parafii. Nie bêdê móg³ w 
czêœci koœcielnej uczestniczyæ choæby we fragmencie uroczystoœci 
poœwiêcenia. W Kar³owicach Msza œw. koñczy siê przed 
20:00. Kiedy „Wierzeniczenia” dotr¹ do czytelników bêdzie ju¿ po 

uroczystoœci. Wtedy bêdê mia³ relacje jak tam zosta³o przyjête przez 
ludzi poœwiêcenie parafialnego koœcio³a. Na ile wiem ks. Remigiusz te¿ 
zdoby³ sobie wielkie uznanie swoich parafian.

Ksi¹dz odejdzie, przyjdzie potem ktoœ inny, œwi¹tynia i tworz¹ca siê 
wokó³ niej wspólna miejsca zostanie. 

Zamykaj¹c tê notkê dodam, ¿e w naszym dekanacie ruszaj¹ dwie 
nastêpne budowy. Nowa œwi¹tynia powstanie w Biedrusku 
(sympatyczny ks. Tomasz Ibsz). W chwili obecnej jest tam urokliwa 
sk¹din¹d kaplica, zupe³nie jednak niewystarczaj¹ca w stosunku do iloœci 
mieszkañców. Tak¿e za miedz¹ bêdziemy mieli budowê koœcio³a w 
Kicinie pw. MB z Guadalupe. To budowê ci¹gn¹æ bêdzie dobrze nam 
znany ks. Marian Sikora. Powstanie œwi¹tynia obok œwi¹tyni.

          x Przemys³aw Kompf
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Stanis³aw Mierzejewski – Powstaniec Wielkopolski

Osoba Stanis³awa Mierzejewskiego od 2002 roku pojawia³a siê na 
³amach „Wierzeniczeñ” ju¿ kilka razy. Pierwsze informacje o nim, 
zdjêcia i dokumenty dostaliœmy od rodziny za poœrednictwem œp. 
Edwarda Majchrzaka z Wierzenicy. Wœród nich by³a i ta, ¿e by³ napisany 
przez niego ¿yciorys, ale nie mo¿na go odnaleŸæ. Przez te lata kilka razy 

telefonicznie czy przy okazji 
spotkañ przy jego grobie 
pytaliœmy krewnych czy 
mo¿e odnalaz³ siê ten 
dokument, s³yszeliœmy, ¿e 
niestety nie. U schy³ku 
paŸdziernika widz¹c ich przy 
grobie W³odek bez 
wiêkszego przekonania, dla 
œwiêtego spokoju, zada³ 
pytanie i z ust wnuczki Beaty 
Mierzejewskiej s³ysza³ – jest 
(potem okaza³o siê, ¿e na 
poszukiwany od 20 lat 
dokument natrafi³a 
likwiduj¹c mieszkanie). 
Umawia siê na spotkanie 
w przeddzieñ Wszystkich 
Œwiêtych. Pañstwo przywo¿¹ 
dokumenty, zdjêcia i 

odznaczenia, które fotografuje. Dodatkowa prawnuk Tomasz Kucharski 
obiecuje wykonaæ skany czêœci z nich. Poszukiwany przez tyle lat 
dokument okaza³ siê byæ nie ¿yciorysem, a kwestionariuszem 
dotycz¹cym okresów zatrudnienia (z 28 sierpnia 1968 r.) w zwi¹zku 
z ubieganiem o emeryturê. Mimo to jest Ÿród³em wielu cennych 
informacji. Nowe dla nas dokumenty i jego biogram w ksi¹¿ce 
Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zwi¹zani z ziemi¹ 
swarzêdzk¹ opracowany przez Aureliê Bartoszek (AB) pozwalaj¹ na 
pe³niejsze przybli¿enie jego postaci. Stanis³aw Mierzejewski urodzi³ siê 
1 maja 1902 r. we wsi Staw, obecnie gmina Strza³kowo, powiat s³upecki, 
wczeœniej by³ to powiat wrzesiñski. My bazuj¹c na informacjach od 
rodziny b³êdnie podawaliœmy, ¿e urodzi³ siê w Poniecu. Jego ojciec 

Ludwik – by³ leœnikiem, matka – 
Pelagia z domu Miszewska 
najprawdopodobniej prowadzi³a 
dom. Uczy³ siê najpierw w domu 
rodzicielskim, póŸniej w szkole 
powszechnej w Poniecu, a 
nastêpnie przez rok w Berlinie, 
dok¹d wyjecha³ do krewnych. 
W 1914 r. wróci³ do domu 
i kontynuowa³ naukê. W 1917 r., 
gdy ojca powo³ano do wojska, 
podj¹³ jego obowi¹zki zawodowe 
(AB). W kwestionariusz napisa³, ¿e 
od 1918 r. pomaga³ ojcu w lasach 
Proboszczowskich. Wed³ug 
geoportalu Proboszczowskie Lasy 
s¹ na pó³noc od Kaszczora, 
prawdopodobnie nale¿a³y do 

Mycielskich z Wolsztyna. Do powstania poszed³ jako jeden 
z najm³odszych ochotników, z w³asn¹ broni¹ myœliwsk¹. 
W kwestionariuszu poda³, ¿e do wojska (w domyœle do powstania)  
poszed³ 7 stycznia 1919 r. 
i s³u¿y³ do 10 listopada 1919 r. 
Walczy³ na froncie po³udniowo-
zachodnim, w rodzinnych 
stronach. Prawdopodobnie na 
dowodzonym przez 
podporucznika Józefa 
Ceptowskiego odcinku 
ponieckim uczestnicz¹c 
w bojach o Waszkowo
 i Goœciejewo (19 stycznia 
1919 r.), Miechcin, folwark 
Klapowo (12 lutego 1919 r.). 
W maju 1920 r., ju¿ jako 
pe³noletni, zosta³ powo³any do 
wojska i s³u¿y³ w nim do 15 
listopada 1920 r. czyli podczas 
wojny polsko-radzieckiej vel 
bolszewickiej. W wolnej Polsce 
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kontynuuj¹c rodzinn¹ tradycjê 
zosta³ leœnikiem, jak mówi³ 
mieszkaj¹cy w Poznaniu  
œp. syn Andrzej, by³ fanatykiem 
na tle lasu. Od 1 paŸdziernika 
1921 r. do 30 paŸdziernika 
1923 r. by³ na praktyce 
zawodowej w Nadleœnictwie 
Czeszewo. 5 listopada zosta³ 
powo³any do odbycia s³u¿by 
wojskowej w 69. pu³ku 
piechoty w GnieŸnie, w wojsku 
by³ do 5 maja 1925 r. W tym 
czasie, od 25 lutego do 
1 wrzeœnia 1924 r. uczêszcza³ 
na kurs piechoty przy szkole 
podoficerskiej 69 p.p. Skoñczy³ 
go z ogólnym wynikiem 
dobrym, z 7 lokat¹ na 60 
s³uchaczy. Na egzaminie przy 
nauce o gazach nie bardzo mu 
sz³o ale szko³a strzelecka 
i nauka o broni – celuj¹co. 

Ukoñczenie kursu dawa³o prawo do awansu na stopieñ kaprala. Po 
wojsku pracowa³ na jakimœ stanowisku pomocniczym w leœnictwie, 
jakim i gdzie? Od 16 maja do 25 czerwca 1927 r. bra³ udzia³ w kursie 
dokszta³caj¹cy dla borowych – podleœniczych w Kórniku 
zorganizowanym przez Wielkopolsk¹ Izbê Rolnicz¹, Po egzaminach 
uzyska³ predykat (orzeczenie): dobrze. Kurs otworzy³ mu z czasem 
drogê do wy¿szych stanowisk w hierarchii pracowników leœnych. Od 
20 grudnia 1930 r. do 31 paŸdziernika 1932 r. pracowa³ jako borowy, 
stanowisko okreœlane te¿ jako gajowy – leœnik w tamtych czasach

leœniczemu, 
w maj¹tku w Gier³achowo w powiecie rawickim. PóŸniej pracowa³ ju¿ 
jako samodzielny leœnik kolejno w maj¹tkach: Szyp³ów, 1 listopada 
1932 r. – 30 marca 1934 r., w powiecie jarociñskim (dziœ œredzkim),  
Starych Oborzyskach, 1 kwietnia 1934 r. – 31 marca 1935 r., w powiecie 
koœciañskim, od 1 paŸdziernika 1936 r. do 30 kwietnia 1937 r. w lasach 
Lubartowskich (na LubelszczyŸnie), a od 1 maja 1937 r. do 28 sierpnia 
1939 r. w maj¹tku ¯ychce w powiecie chojnickim. Zwracamy uwagê, 

 
pilnuj¹cy niewielkiej przestrzeni lasu, pomagaj¹cy 

pracowa³ jako leœnik w maj¹tkach prywatnych. Wiêkszoœæ lasów 
w Polsce w tamtym czasie by³a w³asnoœci¹ prywatn¹. Lasy ko³o 
Wierzenicy i Kobylnicy nale¿a³y do Cieszkowskch, a potem ich 
spadkobierców, a ko³o Dêbogóry i Mielna do von Treskowów 
z Wierzonki. W kwestionariuszu S. Mierzejewski nie wykaza³ pe³nej 
ci¹g³oœci zatrudnienia, s¹ okresy bez podania co robi³. Z ostatniego 
z tych miejsc pracy zosta³ zmobilizowany w obliczu wybuchu II wojny. 
W 1939 r. bra³ udzia³ w wojnie obronnej, walczy³ pod dowództwem 
gen. Franciszka Kleeberga. Z zapisu w kwestionariuszu wynika, ¿e 
zosta³ wziêty do niewoli przed 8 wrzeœnia 1939 r., a od nastêpnego dnia 
do 18 lutego 1945 r. pracowa³ przymusowo jako robotnik rolny u bauera 
czyli niemieckiego gospodarza na ziemiach, które po wojnie 
odzyskaliœmy.
Z ustaleñ AB wynika, 
¿e walczy³ 
w 79. pu³ku piechoty, 
8 paŸdziernika 1939 r. 
w miejscowoœci 
Krzywda (w powiecie 
³ukowskim na 
LubelszczyŸnie) 
dosta³ siê do niewoli, 
przebywa³ w niej do 
koñca czerwca 
1940 r., nastêpnie 
zwolniony pracowa³ 
w miejscowoœc
i Kurtschow nad 
Odr¹. Te ustalenia 
nale¿y uznaæ za 
wiarygodne 
zwa¿ywszy czas i 
miejsce kapitulacji 
Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej 
„Polesie”. Kurtschow 
to dziœ Korczyców 
w powiecie 
kroœnieñskim (Krosno 
Odrzañskie). 
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Po wyzwoleniu wróci³ 
do Ponieca, nastêpnie 
pracowa³ jako leœnik na 
ziemiach zachodnich 
(AB). Wed³ug 
kwestionariusza od 
23 maja 1945 r. do 
30 paŸdziernika 1961 r. 
pracowa³ na terenie 
Nadleœnictwa 
Miêdzyrzecz 
Wielkopolski. Od 
1 listopada 1961 r. 
w Nadleœnictwie Dziewicza Góra – Leœnictwo Mechowo. Tam te¿ 
mieszka³ z ¿on¹ Weronik¹, z domu Kwieciñsk¹, zmar³a w 1978 r., mieli 
syna Andrzeja (1933-2004). Z lasem zwi¹zany by³ do ostatnich chwil 
¿ycia, jeszcze jako emeryt pracowa³ na pó³ etatu. Zmar³ 10 wrzeœnia 
1984 r. mieszkaj¹c w Mechowie, do koñca nie chcia³ opuœciæ 
umi³owanego lasu. Do samotnie mieszkaj¹cego staruszka, miêdzy 
odwiedzinami syna czêsto zagl¹dali i pomagali mu Teresa i Edward 
Majchrzakowie z Wierzenicy. Za udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim, 
wojnie obronnej i powojenn¹ pracê zosta³ uhonorowany licznymi 
odznaczeniami: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1975), Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym (1957), Medalem 
Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r. (1959), Medalem za Warszawê 1939-
1945 (1959). Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 11 listopada 1972 r. zosta³ 

awansowany do stopnia podporucznika. By³ cz³onkiem przedwojennej 
organizacji kombatanckiej – Zwi¹zku Weteranów Powstañ Narodowych 
RP 1914/1919. Z okazji 50 i 65 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, Dnia Wojska Polskiego otrzymywa³ ¿yczenia 
i dyplomy. Jego grób znajduje siê po prawej stronie g³ównej alejki 
(sektor B na stronie wyszukiwarki grobów). 

Ewa J. i W³odzimierz 

Pasterka sobota 24 grudnia: 22:00 Kar³owice i 24:00 Wierzenica. 

W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia w niedzielê 25 grudnia 
Msze œw. w ci¹gu dnia jak w ka¿d¹ zawsze o 8:30 i 11:30
w Wierzenicy i 10:00 w Kar³owicach.

W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 15:00.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.

W sobotê 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku 
o 17:30 w Wierzenicy i o 19:00 w Kar³owicach.
Od 23:00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu.

W Nowy Rok, w niedzielê 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej 
Rodzicielki w Wierzenicy zostanie odprawiona o pó³nocy pasterka 
noworoczna. W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione 
o 12:30 i 17:30 w Wierzenicy i o 15:00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zawsze zwracam uwagê, 
porz¹dku niedzielnego. 

W pi¹tek 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Msze œw. 
Jak w ka¿d¹ niedzielê o 8:30 i 11:30 w Wierzenicy 
i 10:00 w Kar³owicach. Taca ze œwiêta przeznaczona jest na dzie³a 
misyjne Koœcio³a. 
Styczniowe odwiedziny chorych: w pi¹tek 6 stycznia od 13:30 
w Kar³owicach, Dêbogórze i Mielnie, w sobotê 7 stycznia o 8:00 
w Wierzonce i Wierzenicy. Wszystkie odwiedziny chorych bêd¹ 
zarazem spotkaniem kolêdowym.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia AD 2022 w Wierzenicy
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sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Maciej Dominikowski
adres: Wierzenica 46 * 62-006 Kobylnica e-mail wierzenica@wp.pl

Bardzo chêtnie przyjdê do ka¿dego i umówiê siê 
z ka¿dym kto wyra¿a chêæ takich odwiedzin. 
Odwiedzê domy parafian, a tak¿e jak co roku na 
¿yczenie rodziny przyjació³ naszego miejsca. 
Odwiedziny mogê zacz¹æ ju¿ w drugie œwiêto Bo¿ego 
Narodzenia od 16:00. 
W tygodniu od 18:30 lub u niepracuj¹cych przed 
po³udniem. W sobotê mogê byæ od rana, w niedzielê po 
Mszach œwiêtych. Przeznaczam na to czas do niedzieli 
2 lutego w³¹cznie. 
Zg³aszaæ siê mo¿na i umawiaæ na wszelkie dostêpne 
sposoby. Przypominam telefon do mnie 510 71-71-76. 
Mo¿na te¿ pisaæ: xpk@vp.pl

Kolêda na zaproszenie
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