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- Bardzo im za to dziękuję -
mówi ksiądz Lisek. - Czułem, że
przywitanie jest życzliwe i że bę-
dziemy razem tworzyć katolicką
rodzinę. Początki zawsze są
trudne, wierni muszą poznać mnie,
a ja całą parafię.

Ksiądz Włodzimierz Lisek po-
chodzi z Nowego Tomyśla. Tam się
urodził, skończył liceum, zaczął
praktykę na kolei. O rodzinie mówi,
że była tradycyjna. Rodzice praco-
wali, jedna z sióstr wybrała zawód
pielęgniarki, druga ekonomistki.
Jako chłopak krótko był ministran-
tem. Rodzina była i jest religijna.
Wtedy nie myślał jeszcze o ka-
płaństwie. Powołanie przyszło
nagle, w listopadzie 1965 roku.
Dokładnie to pamięta, bo uczestni-
czył w Triduum Świętego Stani-
sława Kostki. To wtedy po raz
pierwszy poczuł, że chce być
duszpasterzem. A już pracował i
musiał dokończyć roczny staż.
Wspomina, że ten rok przeznaczył
na refleksję, zastanowienie się, na
podjęcie ostatecznej decyzji. O
swoich zamiarach najpierw powie-
dział ojcu. Usłyszał, że ma
wszystko przemyśleć i wybrać naj-
lepszą dla siebie drogę. I wybrał.

W 1966 roku wstąpił do Wy-
ższego Seminarium Duchownego
w Poznaniu. Studiował aż siedem
lat, bo w międzyczasie odbyć mu-
siał służbę wojskową. Wtedy
umacniał swoje przekonania i
wiarę. Na roku było 36 studentów,
z wieloma do dziś się przyjaźni.
Niestety kilku księży z tamtego
rocznika odeszło już na zawsze. A
święcenia odebrali z rąk arcybis-
kupaAntoniego Baraniaka 24 maja
1973 roku. Kapłańską drogą idzie
więc ksiądz Włodzimierz już 37 lat.

- To był dobry wybór - zwierza
się ksiądz proboszcz. - Kocham

Ksiądz Włodzimierz Lisek z Drzeczkowa
Od 1 lipca parafia w Drzeczkowie ma nowego proboszcza. Został nim ksiądz Włodzimierz Lisek. Para-
fianie przyjęli księdza Włodzimierza niezwykle serdecznie. Na mszy świętej ksiądz odczytał dekret ar-
cybiskupa o przejęciu parafii. Wierni złożyli mu życzenia i obdarowali kwiatami.

Boga, ludzi, zacisze kościoła. Nie
uważam, że za dużo musiałem po-
święcić. Odwrotnie, bardzo wiele
od losu dostałem. A praca duszpa-
sterska jest sensem mojego życia.
Cieszę się, gdy pomagam konkret-
nemu człowiekowi, czasem zagu-
bionemu, nieszczęśliwemu.

Ksiądz Włodzimierz lubi wiej-
skie, małe parafie. Twierdzi, że jest
domatorem, a właśnie w takim śro-
dowisku czuje się trochę jak w
domu. Po święceniach musiał
oczywiście poznać różne społecz-
ności, i te wielkomiejskie, i mias-
teczkowe. Wikariuszem był więc w
Jutrosinie, Skórzewie, Czempiniu i
Czerwonaku pod Poznaniem. Ale
“swoje” parafie miał już tylko na
wsi. Pierwsza parafia, którą objął
była w Gostyczynie koło Skalmie-
rzyc. Tam spędził 7 lat. Prawie 10
lat był proboszczem w Wilczynie,
niedaleko Dusznik Wielkopolskich.
A ostatnią swoją posługę pełnił
jako proboszcz parafii w Starych
Oborzyskach pod Kościanem. I
stamtąd przyjechał do Drzecz-
kowa.

Drzeczkowo to mała parafia.
Należą do niej cztery wsie: Drzecz-
kowo, Popowo Wonieskie, Wol-
kowo i Witosław. Skupia 645
wiernych. Ksiądz Włodzimierz
nigdy wcześniej nie był w tym rejo-
nie. Czasem przez gminę przejeż-
dżał, ale nie znał ani kościoła w
Drzeczkowie, ani samych wsi.
Wszystko jest więc dla niego
nowe.

- Po tylu latach duszpasterskiej
posługi potrafię ocenić ludzi - do-
daje ksiądz proboszcz. - Tutaj za-
skoczyła mnie ich bezpośredniość.
Mam wrażenie, że nie lubią zajmo-
wać się innymi. Mówią o sobie, a
nie o sąsiadach. Są otwarci mimo,
że przecież znamy się dopiero trzy

miesiące.
Ale już odbyły się dwa spotka-

nia Rady Parafialnej i sołtysów,
ksiądz udzielił dwóch ślubów, były
też pogrzeby. No i pielgrzymka do
Górki Duchownej. Razem z pro-
boszczem na pielgrzymkę wybrało
się 58 wiernych. Była okazja, by
porozmawiać, poznać się. Bo - co
podkreśla ksiądz Włodzimierz -
każda parafia jest inna i każda ma
inne problemy. Najłatwiej będzie o
nich mówić w czasie kolędy. Wtedy
ksiądz proboszcz pozna niemal
wszystkich swoich wiernych i od-
wiedzi każdą rodzinę.

Kościół w Drzeczkowie jest pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny Wniebowziętej. Odpust
świętuje się 15 sierpnia. Ale na te-
renie parafii jest także kaplica w
Popowie Wonieskim pod wezwa-
niem Świętego Maksymiliana
Kolbe. Ksiądz proboszcz już wie,
że o obie świątynie dbają parafia-
nie. To oni przygotowują kościół i
kaplicę na każdą mszę świętą,
przystrajają na uroczystości,
sprzątają i dbają o zieleń wokół.
Społecznie udziela się też ko-
ścielny, ministranci, dziewczyny
które grają i śpiewają do mszy
świętej.

To ogromna pomoc i świadec-
two wiary. Ksiądz proboszcz mówi,

że oddanie wiernych tej parafii
szczerze go zaskoczyło. I tak na-
prawdę potwierdziło, że dobrze się
stało, iż tu trafił. Nie ukrywa, że jest
zadowolony. A lubi też spokój wsi,
przyrodę wokół, chętnie spaceruje
po lesie. Bywa, że wieczorami sam
wchodzi do kościółka i dziękuje
Bogu za spotkanie z papieżem
Janem Pawłem II, za swoje dusz-
pasterstwo, za bliskość z ludźmi,
także za możliwość nauki religii w
szkole i w przedszkolu.

- Nie lubię żyć w pośpiechu -
dodaje. - Najpierw poznam parafię,
zastanowię się co kontynuować, a
co zmieniać. Także w sensie gos-
podarczym. Wiem, że trzeba do-
kończyć remont dachu na
kościele, może wyremontować
plebanię. Przedyskutuję to z Radą
Parafialną. Ale i tak zawsze naj-
ważniejszy dla mnie będzie czło-
wiek.

W Drzeczkowie codziennie
wieczorem ksiądz proboszcz od-
prawia mszę świętą. W niedziele
są dwie msze święte w kościele i
jedna w kaplicy w Popowie Wonie-
skim. Parafia organizuje też trzy
odpusty: na Święto Maryjne, w
dniu ŚwiętegoAndrzeja oraz Świę-
tego Maksymiliana Kolbe.
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