
 

I Niedziela Wielkiego Postu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do wspólnoty parafialnej została przyjęta: Poliana 

Szkudlarek. Do Domu Ojca odeszła śp. Krystyna Kur-

kowska. 

2. Dziękujemy ks. prof. Pawłowi Podeszwie za gorliwe 

sianie ziarna Słowa Bożego w czasie rekolekcji i już te-

raz zapraszamy do głoszenia Słowa Bożego w ciągu ro-

ku, a także podczas rekolekcji adwentowych. 

Przyszły Tydzień: 

3. W czwartek, po porannej Mszy św., zapraszamy na 

godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą 

o ochronę życia ludzkiego, prowadzoną przez Wieczernik 

Niepokalanego Serca Maryi.  

4. W piątek o godz. 17:30 Droga Krzyżowa. Szczególnie 

zapraszamy uczniów z klasy II. 

5.  II Niedziela Wielkiego Postu (Dzieło Pomocy Ad gentes) 

– dzień modlitw i wsparcia materialnego dla polskich mi-

sjonarzy. Po Mszach św. dodatkowa zbiórka do puszek.  

6.  Przypominamy, aby osoby z tzw. „osiedla wojskowego” 

określili swój status przynależności do konkretnej parafii. 

Wszystkich, którzy pragną przynależeć do naszej parafii 

prosimy, aby wypełnili formularz zamieszony na stronie 

parafialnej. Formularz ten można otrzymać także w biurze 

parafialnym. 

 

 

 

Niedziela: 

7. Zbiórka do puszek na działalność Caritas Archidie-

cezji Gnieźnieńskiej 

8. Zapraszamy do kawiarenki, w której można nabyć 

pyszne ciasta przygotowane przez żony Rycerzy 

Kolumba. Dochód przeznaczony zostanie na zakup 

paczek świątecznych dla dzieci potrzebujących. 

9. Zachęcamy do nabycia „Przewodnika Katolickie-

go”, który wyłożony jest pod chórem – koszt 6 zł. 

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom  

Duszpasterze życzą dobrej niedzieli i całego tygodnia.  

Szczęść Boże! 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska 

__________________________________________ 

Zaproszenie do wyjścia na pustynię  
 
 

 

 

 

 

 
 

Wprowadzenie  do Mszy św. 

W I Niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas 

do czterdziestodniowego pobytu na pustyni naszego 

życia. Prośmy w czasie tej Mszy św. o to, abyśmy po-

mimo zabiegania i codziennych trosk, wygospodaro-

wali więcej czasu na dialog z Chrystusem i odnowili z 

Nim swoje Przymierze. 

Wprowadzenie do Aktu pokutnego 

Poprzez kolejnych siedem niedziel w czasie Aktu po-

kutnego na początku Mszy św., w którym Bóg przeba-

cza nam wszystkie grzechy powszednie, będziemy 

robili wspólny rachunek sumienia z siedmiu grzechów 

głównych. Ich liczba nawiązuje do Ewangelii o Marii 
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Magdalenie, w której sły-

szymy, że opuściło ją sie-

dem złych duchów (Łk 8,2; 

Mk 16,9). Dziś spójrzmy na 

pierwszy z siedmiu grze-

chów głównych - jest nim 

pycha. Pycha to nadmierna wiara we własną wartość i 

możliwości. Człowiek pyszny ma zbyt duże mniema-

nie o sobie, jest wyniosły, bywa, że z pogardą patrzy 

na innych. Św. Piotr w Pierwszym Liście Apostolskim 

pisze: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę 

daje” (1 P 5,5). Czy pokładam nadmierną wiarę we 

własne możliwości? Czy jestem wyniosły, oceniam 

innych z pogardą? Uznając nasze grzechy i słabości, 

dziś szczególnie przeprośmy Pana Boga za swoją py-

chę. 

Komentarz do procesji z darami 

Rozpoczynamy część dru-

gą Mszy św. - Liturgię 

eucharystyczną, na począt-

ku której składane są dary 

ołtarza. Najpierw te materialne - jako wyraz naszej 

troski o potrzeby wspólnoty Kościoła, a wraz z nimi 

dary chleba i wina. W dniu uroczystego rozpoczęcia 

zbawiennego dla nas okresu Wielkiego Postu, niech 

ofiary składane na tacę staną się wyrazem naszych 

wielkopostnych wyrzeczeń. To m.in. te wyrzeczenia, 

dzięki łasce Chrystusa, mogą nam pomóc prowadzić 

święte życie. Podczas zbierania tacy śpiewać będziemy 

Hymn z Gorzkich Żali: Żal duszę ściska, serce boleść 

czuje... 

Komentarz na rozesłanie 

Chrystus poszcząc przez czterdzieści dni na pu-

styni, własnym przykładem uświęcił okres pokuty. 

Podejmijmy tę drogę pokuty, odpowiedzmy na zapro-

szenie Jezusa - wyjdźmy wraz z Nim na pustynię i 

odnajdźmy na niej własną drogę do świętości. A Boże 

błogosławieństwo niech będzie dla nas umocnieniem. 

Aby liturgia stawała się piękna cz.1. 

Czym jest piękno i jak je postrzegamy? 

W opinii starożytnych pojęcie piękna wiązało się prze-

de wszystkim z ideą dobra, duchowością, moralnością, 

myślą i rozumem. Jednak piękno jest niedefiniowalną 

wartością podstawową, potrzebną do egzystencji - jak 

pokarm, woda i powietrze. Od początku istnienia 

człowiek ma w sobie poczucie piękna. Cyprian Kamil 

Norwid napisał: „Bo piękno na to jest, by zachwycało” 

(Promethidion). A co mnie zachwyca w liturgii? Roz-

poczynając cykl artykułów postaram się odkryć jej 

piękno, do czego zapraszam także Was, abyście mogli 

odkrywać i zgłębiać nasze uczestnictwo w tak ważnym 

wydarzeniu jakim jest Msza św.  

Z pewnością zauważyliśmy znaczącą zmianę w podej-

ściu do sprawowania kultu w naszym kościele. Mia-

nowicie, nowoprzybyli duszpasterze przedstawili nam 

nową wizję ewangelizacji, która w ich przekonaniu na 

nowo pozwoli odkrywać i poznawać, czym jest nasza 

wiara i bycie katolikiem. Położyli oni nacisk na estety-

kę i staranność w celebrowaniu liturgii, dbając o 

szczegóły, o których wcześniej nie miałem pojęcia. W 

pierwszej kolejności nasze prezbiterium zostało dosto-

sowane do wymogów liturgicznych, następnie zmody-

fikowane zostało oświetlenie. Wraz ze zmianami zo-

stało wystosowane do każdego z nas zaproszenie do 

zaangażowania się w liturgię. W ostatnim czasie po-

stawiłem sobie pytanie: Co mnie przyciąga do kościoła 

i dlaczego tak chętnie do niego przychodzę? Jedną z 

odpowiedzi jest fakt, iż czuję się zaproszony i czuję, że 

to w czym uczestniczę podnosi mnie i pozwala iść 

naprzód, zmagać się z trudami codzienności i podążać 

do obiecanej wieczności. Czuję, że jestem stworzony 

do czegoś więcej niż tylko troska o życie codzienne. 

Jest we mnie „coś” więcej – umiem postrzegać świat 

nie tylko materialny, ale także duchowy.  



Foto: Tomasz Jędrzejak 

Wracając do liturgii, to ważne jest, aby poznając to, co 

dzieje się zewnętrznie podczas jej sprawowania, do-

trzeć do tego, co jest niewidoczne. Każdy sakrament 

zawiera widzialny znak niewidzialnej łaski. Poprzez 

to, co widzialne, docieramy do tego, co niewidzialne. 

Słowo „liturgia” - „leiton ergon” - oznaczało w prze-

szłości, w starożytnej Grecji, dzieło dla ludu. Z bie-

giem czasu nabrało ono znaczenia wyłącznie do celów 

kultu. Według definicji Soboru Watykańskiego II „Li-

turgia to żywa obecność i działalność Jezusa Chrystu-

sa, który w Kościele i przez Kościół, poprzez sakra-

mentalne znaki i słowa, spełnia swoją misję uświęce-

nia człowieka i zarazem oddaje cześć Bogu Ojcu”. 

Stąd celem liturgii jest z jednej strony cześć składana 

Bogu (czyli moment kultyczny), z drugiej - uświęcanie 

człowieka (liturgia jest dla człowieka – bez niej nie 

można się zbawić). W dokumentach Kościoła o liturgii 

zachęcani jesteśmy do tego, abyśmy w Eucharystii 

uczestniczyli w sposób: świadomy, czynny i pobożny 

(por. Konstytucja o liturgii). Chcąc, abyśmy wypełnili 

to zadanie - uświęcajmy się, aktywnie uczestnicząc w 

liturgii. Co oznacza, że jestem aktywny?  Słucham 

tego, co ma mi do powiedzenia Bóg w czytaniach i 

Ewangelii. Staram się wysłuchać kazania, wyznaję 

wiarę „Credo” razem ze wszystkimi, śpiewam pieśni, 

uczestniczę w dialogu z celebransem, przyjmuję Ciało 

Chrystusa.  Można uświęcać się również przez czyta-

nie lekcji, śpiewanie psalmów lub służbą przy ołtarzu. 

Nie oznacza to, że ci którzy są bliżej ołtarza uświęcają 

się bardziej. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do zbawie-

nia. Pytanie - jak chcę odpowiedzieć na zaproszenie do 

współuczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu jakim 

jest liturgia. „Słowa uczą, przykłady pociągają”. 

Bądźmy przykładem, przez uczestnictwo we wspólno-

cie Kościoła otwierając się na innych, zapraszając 

swoją postawą do współdziałania. 

Paweł Dębiak 

Nasz kościół parafialny cz.1. 

Pierwsze kościoły 

Na łamach naszej para-

fialnej gazetki zapra-

szam do cyklu artyku-

łów poświęconych na-

szej świątyni: jej histo-

rii, architekturze, wypo-

sażeniu. Pierwszy arty-

kuł w tym cyklu jest ogólnym wprowadzeniem do te-

matu świątyni: po krótce przedstawia to, w jaki sposób 

powstawały pierwsze świątynie chrześcijańskie, co 

było inspiracją w budowania pierwszych kościołów. 

W Starym Testamencie (Wj 25-31) czytamy o tym, jak 

Izraelici, żyjąc na wygnaniu, składali ofiary Bogu w 

Przybytku Mojżeszowym. Był to ogromny, przenośny 

namiot, podzielony na dwa pomieszczenia. W więk-

szym odbywało się składanie ofiary, a w drugim, 

mniejszym - zwanym Świętnicą Najświętszą - palono 

kadzidło oraz przechowywano Arkę Przymierza. 

Stałe miejsce odbywania nabożeństw Żydzi uzyskali 

dopiero w czasach Króla Salomona, gdy wybudowano 

świątynię w Jerozolimie. Po zniszczeniu pierwszej i 

drugiej świątyni Żydzi przenieśli nabożeństwa do sy-

nagog (miejsc spotkań), które były miejscem modlitwy 

i nauczania. Tradycje i zwyczaje z synagogi były pie-

lęgnowane oraz interpretowane na nowo przez pierw-

szych Chrześcijan. Dopiero w roku 312 po n. Ch.    

cesarz Konstantyn wydał Edykt mediolański, który 

zapewnił Chrześcijanom wolność wyznawania i prak-



tykowania wiary. Dotychczas liturgia sprawowana 

była potajemnie w domach rodzinnych, w podziemiach 

(katakumbach, miejscach pochówku) lub na dworze. 

Jednym z najstarszych kościo-

łów jest tzw. „Dura Europos” 

(rok 254). Ten mały kościół 

został zaaranżowany z typo-

wego rzymskiego domu. Był 

zbudowany na planie kwadra-

tu z dziedzińcem w środku. 

Po zalegalizowaniu Chrześcijaństwa, Konstantyn 

Wielki rozpoczął rozległą akcję budowania nowych 

kościołów w dużych miastach, takich jak Rzym, Jero-

zolima czy Konstantynopol. Bazyliki w tamtych cza-

sach były podłużnymi prostokątnymi budynkami z 

szeroką nawą centralną i dwiema nawami bocznymi 

oraz absydą. Kolejnym elementem, typowym tylko dla 

chrześcijańskich kościołów, był transept, czyli dodat-

kowa przestrzeń po bokach, między nawą a przodem 

kościoła. Ołtarz, miejsce Eucharystii, był najistotniej-

szym elementem dodanym do bazyliki. Ołtarze były 

umiejscowione albo zaraz po, przed, albo w środku 

absydy. Aż do średniowiecza większość ołtarzy była 

drewnianym stołem, w późniejszych czasach zaczęto 

stosować kamień. Tradycyjnie budowano ołtarz na 

miejscu pochówku świętego, dlatego w V w. Kościół 

wymagał, by każdy ołtarz miał w sobie relikwie świę-

tego (nawiązanie do fragmentu Apokalipsy św. Jana 

6,9-10, który opisuje męczenników wołających o 

sprawiedliwość spod ołtarza w Niebiosach). Warto 

zwrócić uwagę na symboliczne znaczenie trzech naj-

ważniejszych części kościoła: Narteks (wejście) sym-

bolizowało Ziemię, Nawa – Królestwo Boże, a Ołtarz 

jako Świętnica Najświętsza symbolizował Niebiosa.  

Dariusz Pustelnik 

Pokochać parafię cz1. 

Poniżej prezentować będziemy zestawienia ukazujące 

procent wiernych z domów rodzinnych z poszczegól-

nych ulic, którzy uczestniczyli w kolędzie oraz procent 

tych, którzy przekazali ofiary na daninę diecezjalną.  

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Danina 

1. Czerniejewska  
(domy jednorodzinne) 10,00% 10,00% 

2. Dębina 10,00% 14,00%  
3. Różana 11,11% 11,11%  
4. Jana Pawła II 14,29% 57,14%  
5. Nowa 15,00% 10,00%  
6. Stary Rynek 16,22% 21,62%  
7. Kosynierów Miłosławskich 16,85% 12,36%  

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 
 

Lekkie gofry razowe 

 

• 2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej 

• 1 szklanka mąki pszennej  

• 2 szklanki mleka 1,5 % 

• 2 jajka  

• 1/2 szklanki roztopionego 

i przestudzonego masła lub  

1/2 szklanki oleju  

• 1 łyżeczka proszku  

do pieczenia  

• 1 opakowanie cukru  

z prawdziwą wanilią  

• szczypta soli.  

 

Wszystkie składniki zmiksować na gładkie ciasto i 

piec w rozgrzanej gofrownicy do uzyskania właściwe-

go koloru. Z podanej porcji wychodzi 10-12 sztuk go-

frów. Podawać najlepiej z owocami lub domową kon-

fiturą. Unikać śmietany! Smacznego ☺ 

ks. Julian Wawrzyniak 

Redakcja „Parafialnych Wiadomości Witkowskich”:  
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