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Nasz obecny duszpasterz uro-
dził się w Poznaniu w 1960 roku, w
rodzinie pobożnej. W Poznaniu
mieszka nadal jego rodzina.

- To postawa moich rodziców
miała wpływ na wybór mojej życio-
wej drogi – mówi – ale nie bez zna-
czenia był fakt, że jako chłopiec
zostałem ministrantem w kościele,
a tamtejszy ksiądz był dla mnie do-
brym opiekunem, wzorem do na-
śladowania i inspiracją.

Kiedy ksiądz Paweł zrozumiał,
że droga duchowna jest jego po-
wołaniem, nie potrafi powiedzieć,
do tej decyzji dojrzewał przez dłuż-
szy czas. W 1983 roku wstąpił do
seminarium, gdzie z rąk nieżyją-
cego już arcybiskupa Jerzego
Stroby w 1989 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie. Posługę kapłań-
ską pełni już prawie 21 lat, w tym
czasie pracował w parafiach w Pę-
powie, Zdunach, Suchym Lesie,
Rogoźnie, Kościanie a przez ostat-
nie 10 lat w Poznaniu w Krzesi-

Nowy proboszcz
Od trzech miesięcy osiecka parafia ma nowego księdza pro-
boszcza. Jest nim ksiądz Paweł Kamza, który jest następcą
zmarłego w ubiegłym roku księdza Zdzisława Łuniewicza. Na-
szym czytelnikom chcemy przybliżyć sylwetkę „nowego”
księdza.

nach. Wraz z parafianami wybudo-
wał tam Dom Parafialny, gdzie
spotkania miały różne grupy: pięć-
dziesięcioosobowa grupa minist-
rantów, matki różańcowe, redakcja
gazetki parafialnej „Wspólnota
Krzesińska”, zespół muzyczny,
kółko teatralno-plastyczne i aero-
bik. W krzesińskim kościele wy-
mienił też pokrycie dachowe.

Pasją księdza Pawła jest dobra
książka, dobry film i rozmowa z
ludźmi.

- Bardzo lubię kontakt z ludźmi
– podkreśla.

Dlatego cieszy się, że mógł
poznać swoich parafian już na
samym początku – podczas wizyty
duszpasterskiej popularnie zwanej
kolędą.

- Ludzie zrobili na mnie dobre
wrażenie, spotkałem się z życzli-
wym przyjęciem.

Choć pierwsze miesiące na
pewno nie były łatwe. O zmianie
parafii dowiedział się bowiem tuż

przed wieczerzą wigilijną. Otrzy-
mał wtedy informację, że  tydzień
później będzie już duszpasterzem
innej parafii.      

- Powoli odkrywam uroki małej,
spokojnej miejscowości – mówi. 
- Korzystając z okazji chciałbym
wszystkim czytelnikom złożyć ży-
czenia błogosławionych, świąt.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
wszystkim błogosławi. Życzę

byśmy z jego pomocą umieli przy-
bliżyć się do drugiego człowieka, a
przez to do Pana Boga.

Proboszcz zaprasza w Wielki
Piątek (2 kwietnia) na godzinę
20.00 na drogę krzyżową, która  w
tym roku przejdzie ulicami miasta i
zaprowadzi na cmentarz w Osiecz-
nej.

ALDONA KORBIK

Dobramyśl nie posiada sali wiej-
skiej, ale to nie oznacza, że miesz-
kańcy nie spotykają się, by
świętować. Po raz drugi pani sołtys
Henryka Pawlak zmobilizowała
panie do zorganizowania wiejskich
obchodów Dnia Kobiet. To impreza
damska, przygotowywana własnymi
siłami ze środków uczestniczek
spotkania. Lokum - własny dom -
również po raz drugi użyczyła Irena
Kędzierska. W niedzielne popołud-
nie 7 marca reprezentantki prawie
wszystkich rodzin mieszkających w
Dobramyśli spotkały się przy świą-
tecznym stole. Kilkugodzinne spot-
kanie stało się okazją do rozmów,
wspomnień, wymiany doświadczeń
z różnych dziedzin, zadumy nad mi-
nionym, ale także żartów. Panie na
swoje spotkanie zaprosiły burmist-
rza Stanisława Glapiaka, który zło-
żył życzenia i kwiaty wszystkim
zebranym na ręce, jak powiedział,
„swej krajanki”, pani Stanisławy Ko-
walskiej. Żegnając się, Panie umó-
wiły się już na przyszły rok, kiedy to

spotkanie wzbogacone będzie o
śpiewy piosenek z „Dobromiej-
skiego śpiewnika”.

Tymczasem w Łoniewie panie
zostały zaproszone do świetlicy.
W tym dniu panowie odgrywali
rolę główną w kuchni, podawali
do stołu, parzyli kawę. Czas upły-
nął wszystkim przybyłym paniom
w przyjemnej atmosferze.

Dla pań W Dobramyśli

W Łoniewie


