
 

 

II  Niedziela Wielkiego Postu  
 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do Domu Ojca odszedł: Wiesław Frąckowiak. 

2. Na ogrzewanie kościoła w ramach tacy w Środę Popiel-

cową zebraliśmy 4888 zł. 

3. W ubiegłą niedzielę na Caritas Archidiecezji Gnieź-

nieńskiej uzbieraliśmy 657,20 zł, natomiast ze sprzeda-

ży ciasta żony Rycerzy Kolumba uzbierały 620 zł. 

4. Dziękujemy za ofiarowane dary w naturze do kuchni, 

hostie, świece oraz za montaż świecznika przy ołtarzu. 

5. Dziękujemy również małżonkom, którzy czytali rozwa-

żania podczas piątkowej Drogi Krzyżowej. 

6. Siostry Karmelitanki Bose z Gniezna składają podzię-

kowania za złożone ofiary w Uroczystość Ofiarowania 

Pańskiego. 

Przyszły Tydzień:  

7. W czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Naj-

świętszego Sakramentu, od godz. 19:30 spowiedź św. 

oraz o 20:30 modlitwa do św. Charbela i Apel Jasno-

górski. 

8. W piątek całodzienna adoracja. Prosimy, aby z danej 

ulicy bądź miejscowości przyszła chociaż jedna osoba. 

Harmonogram: 9.00 ul. Pogodna, 10.00 ul. Polna, 11.00 

ul. Powidzka, 12.00 ul. Powstańców Wielkopolskich, 

13.00 ul. Poznańska, 14.00 ul. Północna, 15.00 ul. Pro-

sta, 16.00 ul. Płk. Hynka parzyste, 17.00 ul. Płk. Hynka 

nieparzyste. 

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

zapraszamy uczniów z klasy IV. 

10. W piątek od godz. 17:00 odwiedzimy chorych – wio-

ski, a w sobotę od godz. 9:00 – miasto. Nowe osoby 

prosimy zgłaszać w Biurze parafialnym. Natomiast do 

chorych, którzy dotychczas przyjmowali Najświętszy 

Sakrament będziemy dzwonić indywidualnie we wtorek 

i środę. 

11. W sobotę po Mszy św. rannej godzinna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu prowadzona przez Wieczernik 

Niepokalanego Serca Maryi. 

 

Niedziela: 

12. Dzisiaj wspieramy zbiórką do puszek polskich misjona-

rzy – Dzieło Pomocy Ad gentes. 

 

 

 

 

 

13. Zapraszamy do kawiarenki, w której można nabyć 

pyszne ciasta upieczone przez żony Rycerzy Kolumba, 

a także różnego rodzaju rękodzieła. Dochód przezna-

czony zostanie na zakup paczek świątecznych dla po-

trzebujących dzieci, rodzin, a także osób starszych. 

14. Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki w 

cenie 1 zł oraz „Przewodnika Katolickiego” - 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 przemienienia  

 

Wprowadzenie do Mszy św. 

 

W II Niedzielę Wielkiego Postu Chrystus zaprasza nas do 

przemieniania naszych serc, aby napełnione Bożą łaską i 

otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi, stawały się lśnią-

co białe – niczym szata Jezusa. Otwórzmy dziś swe serca 

szczególnie na pomoc misjonarzom z Polski, w ramach 

przeżywanego dziś „Dnia Modlitw, Postu i Solidarności”. 

Prośmy, aby ich misyjne strapienia zostały obrócone w 

radość. 

Wprowadzenie do Aktu pokutnego 

Jako drugi wśród siedmiu grzechów 

głównych wymieniona jest chciwość. 

Chciwość – to ciągle niezaspokojona 

żądza posiadania. Jest jak studnia 

bez dna, jak dziura w sercu. Dotyczy 

nie tylko dóbr materialnych. Można 

być chciwym miłości, władzy, uzna-
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nia. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Uważajcie i 

strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa 

[we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia” 

(Łk 12, 15).  Czy jestem chciwy? Co jest przedmiotem mo-

jej chciwości? Uznając nasze grzechy i słabości, dziś Pana 

Boga przeprośmy szczególnie za swoją żądzę posiadania. 

Komentarz do procesji z darami 

Za chwilę na ołtarzu zostaną złożone 

dary. Św. Paweł w Drugim Liście do 

Koryntian, zachęcając do ofiarności 

pisze: „Kto skąpo sieje, ten i skąpo 

zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie 

też zbierać będzie” (2Kor 9, 6). Zbie-

ranie ofiar nie jest czymś dodatkowym w liturgii – przeciw-

nie: jest jej integralną częścią. Składając dary materialne 

dajemy wyraz naszego pragnienia, aby całe nasze życie 

było darem dla Boga i bliźniego. 

Komentarz na rozesłanie 

Chrystus w Przemienieniu upewnił nas, że przez cierpienie 

możemy dojść do chwały zmartwychwstania. Wyjdźmy 

dziś ze Mszy św. z postanowieniem, że spróbujemy odpo-

wiedzieć na zaproszenie Chrystusa do przemiany naszego 

życia – może przez podjęcie wielkopostnych umartwień? 

Niech Boże błogosławieństwo dodaje nam sił do podejmo-

wania i trwania w dobrych postanowieniach.  

Aby liturgia stawała się piękna cz.2. 

Obrzędy wstępne 

Liturgia jest modlitwą całej wspólnoty za żywych i umar-

łych, ma swój rytm i porządek. Obrzęd sprawowania Mszy 

św. dzielimy na cztery części. Dwie z nich stanowią część 

zasadniczą: Liturgia Słowa i 

Liturgia Eucharystyczna. Pozo-

stałe dwie części stanowią: ob-

rzędy wstępne i obrzędy zakoń-

czenia. W tej części artykułu 

postaram się przybliżyć czym są  

Św. Mateusz 

obrzędy wstępne w Liturgii i jaki mają one wpływ na dalszą 

celebrację i uczestnictwo w Mszy św. Przychodząc do ko-

ścioła w Dniu Pańskim (raz w tygodniu), nie zauważymy 

różnicy w obrzędach wstępnych. Wydawać się może, 

że schemat jest taki sam i że nic się nie zmienia, że treści są 

podobne, a nawet takie same w cotygodniowym rytmie.  

Ale gdy się zgłębi poruszaną tematykę zauważymy, że tak 

nie jest. Gdy wybija godzina rozpoczęcia Mszy św. cele-

brans wraz z liturgiczną służbą ołtarza oddaje się modlitwie 

i skupieniu przed wyjściem do wiernych zgromadzonych w 

kościele. Odmawiają modlitwę, którą rozpoczyna kapłan 

wezwaniem: „Jednemu Bogu” (jest to zawołanie biskupie 

Stefana kard. Wyszyńskiego, które przyjęło się w naszej 

diecezji jako wezwanie do wyjścia na Mszę św. z zakrystii), 

a usługujący (nadzwyczajni szafarze, lektorzy, ministranci, 

Rycerze Kolumba) odpowiadają: „Z wiarą i miłością – 

SŁUŻ”. W czasie wyjścia przed ołtarz wykonuje się anty-

fonę lub śpiewa się odpowiednią pieśń, która wprowadza w 

nastrój i charakter sprawowania kultu. Wyjście przed ołtarz 

w okresie zwykłym czy w ciągu tygodnia następuje bezpo-

średnio z zakrystii. Natomiast w okresach świątecznych 

organizowana jest procesja (łac. procedere), przez główne 

wejście, która ma charakter wspólnotowy i jest rodzajem 

wędrówki do ziemi obiecanej, wejścia do sanktuarium, do 

obrzędu wtajemniczenia. Krzyż niesiony na samym począt-

ku procesji symbolizuje przychodzącego Chrystusa, Ewan-

geliarz – jego Słowo, świe-

ce mówią o Nim jako o 

światłości, a kadzielnica 

zachęca do wielbienia Go. 

Po przybyciu do ołtarza 

kapłan i usługujący przy-

klękają w  

Św. Marek -   

kierunku prezbiterium, gdzie znajduje się tabernakulum, po 

czym wszyscy obracają się w kierunku ołtarza, wykonują 

głęboki skłon i celebrans całuje stół Pański. Jest to sygnał 

dla wszystkich wiernych, iż podczas sprawowani całej Li-

turgii to ołtarz jest najważniejszy, bo to na nim dochodzi do 

punktu kulminacyjnego: przemiany wina i chleba w krew i 

ciało Jezusa Chrystusa. 

Pozdrowienie ołtarza doko-

nuje się poprzez trzy akty 

czci: pokłon, ucałowanie i 

okadzenie.  Następnie ka-

płan udaje się do miejsca  

Św. Jan  

przewodniczenia. Po skończonym śpiewie celebrans i wier-

ni wykonują znak krzyża. Zawsze przed rozpoczęciem zna-

czymy się Tym, który nas zbawił - jest to gest pełnego od-

dania się Jemu. Kapłan przed pozdrowieniem oznajmia 

obecność Chrystusa rozpoczynając dialog z wiernymi K: 

„Pan z wami” L: „I z Duchem twoim”. Tą odpowiedzią 

wyrażamy życzenie i wiarę w to, że będzie On działał przez 

kapłana. Msza św. sprawowana jest w intencji żywych lub 

zmarłych. Kapłan właśnie w tej danej intencji ją sprawuje. 

 Akt pokutny, do którego jesteśmy zachęcani, ma na celu 

uświadomienie nam naszej grzeszności. Kapłan ma do wy-

boru cztery formy tego aktu. Pierwszą i najstarszą formą 



jest „Spowiedź powszechna” czyli Confiteor (Spowiadam 

się Bogu...). Drugą formą są wersety z Pisma św. recytowa-

ne na przemian przez kapłana i lud. Trzecią są wezwania 

błagalne skierowane do Chrystusa. Ostatnią jest absolucja, 

czyli pokropienie wodą święconą na pamiątkę chrztu świę-

tego. I warto, aby rachunek sumienia czynić nie tylko na 

wstępie Mszy św., ale wcześniej - przed, i jeśli tylko jest to 

możliwe, warto przyjść wcześniej i zastanowić się jaka jest 

moja relacja (miłość) do Boga, do drugiego człowieka, do 

wspólnoty Kościoła i siebie samego (do czego w kościele 

zachęcani jesteśmy poprzez wyświetlany na ekranie tekst). 

Nasi duszpasterze zachęcają nas także do robienia codzien-

nego rachunku sumienia wieczorem z całego dnia. Dzięki 

temu łatwiej jest nam uczynić rachunek sumienia na po-

czątku Mszy św., jak i idąc do spowiedzi. Akt pokuty koń-

czy się modlitwą kapłana, która w swej budowie jest po-

dobna do tej sakramentalnej. Warto zaznaczyć, że w tym 

akcie zgładzone zostają wszystkie grzechy powszednie. Do 

spowiedzi św. jesteśmy zobligowani wtedy, kiedy popełni-

liśmy grzech ciężki. Bardzo zadawala fakt, że w naszej 

świątyni do sakramentu pojednania możemy przystąpić w 

każdy dzień powszedni, na pół godziny przed Mszą św. 

 Następnie w niedziele i święta śpiewamy hymn: „Chwała 

na wysokości Bogu”. Początek hymnu został zaczerpnięty z 

Ewangelii św. Łukasza: 

„Chwała Bogu na wysoko-

ściach, a na ziemi pokój lu-

dziom dobrej woli” (Łk 2 13-

14).  Hymn można podzielić 

na dwie części. W pierwszej 

wychwalamy naszego Boga 

Ojca, a w drugiej  

Św. Łukasz 

Baranka Bożego – Jezusa Chrystusa.  Po hymnie kapłan 

wypowiada słowa modlitwy dnia zwanej Kolektą (kolekta 

oznacza zbierać), określanej jako zebranie wszystkich na-

szych duchowych próśb. Stąd po wezwaniu: „Módlmy się” 

jest chwila ciszy, aby w tym czasie przedstawić osobiste 

intencje, prośby, dziękczynienia z którymi przyszliśmy na 

tę Mszę św.  W każdej Kolekcie wyróżniamy: inwokację 

skierowaną do Boga, uzasadnienie prośby ze wzmianką o 

obchodzonym misterium, samą prośbę i zakończenie. Pi-

sząc ten artykuł uświadomiłem sobie, jak ważne jest to 

przygotowanie do każdej Mszy św. podczas obrzędów 

wstępnych; jak bardzo one pomagają zrozumieć, że Msza 

św. nie jest po prostu moją kolejną wizytą w kościele, ale 

naprawdę ważnym wydarzeniem – spotkaniem z samym 

Chrystusem. Dlatego teraz wiem, że ważne jest i to, co ze-

wnętrzne: mój wygląd, ubiór, postawy, gesty, i to, co we-

wnętrzne – mój wgląd wewnętrzny, moje serce: abym pięk-

niał wewnętrznie i tym pięknem promieniował na zewnątrz. 

Paweł Dębiak 

 

Nasz kościół parafialny cz.2. 

Dwa kościoły: drewniany i murowany 

Parafia witkowska została wydzielona z obszernej parafii 

powidzkiej. Z zachowanych dokumentów papieskich z 

pierwszej połowy XIV w. dowiadujemy się, iż pierwotna 

świątynia parafialna w Witkowie nosiła wezwanie św. Mał-

gorzaty. Niestety, pod koniec XV w. uległa spaleniu. W 

początkach następnego stulecia wybudowano nowy kościół 

- już pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, który to w 

1517 r. konsekrował bp pomocniczy gnieźnieński Mikołaj 

Mściwy. Był to drewniany budynek w kształcie prostokąta, 

przykryty gontowym dachem dwuspadowym z wieżyczką 

na sygnaturkę.  

W XVIII w. w kościele znajdowało się pięć ołtarzy. Pierw-

szy ołtarz - główny poświęcony był Trójcy Przenajświęt-

szej, gdzie w półkolu stały figury symbolizujące Trójcę 

Świętą: Boga Ojca, Syna - Jezusa i Ducha Świętego (w 

symbolu gołębicy). Ołtarz główny otoczony był malowa-

nymi na niebiesko balaskami, przy których klękali wierni 

przyjmując Komunię świętą. Drugi ołtarz, drewniany, 

poświęcony był ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Nad przedsta-

wieniem Krzyża św. znajdował się obraz św. Marii Magda-

leny. W nim również umieszczona była szklana trumna z 

relikwiami św. Peregryna. Trzeci ołtarz, najpierw drew-

niany, a później murowany, zwany ołtarzem różańcowym, 

poświęcony był Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej 

Marii Panny. W czwartym ołtarzu, św. Antoniego z Pad-

wy, również drewnianym, znajdował się obraz św. Józefa. 

Piąty ołtarz, św. Małgorzaty, także drewniany, zawierał 

obraz św. Barbary na górze. Przy ambonie znajdowała się 

chrzcielnica z figurą św. Jana Chrzciciela i konfesjonał. W 

nawie kościoła stały dwa rzędy ławek – w każdym po sześć 

sztuk. Przy ścianie był wielki pozytyw i wielki bęben, na 

których grywała kapela składająca się z mieszczan. Kościół 

otoczony był cmentarzem grzebalnym z drewnianym par-

kanem. Na jego terenie stała drew-

niana dzwonnica z dwoma dzwona-

mi oraz kostnica.  

Drewniany kościół spłonął w poża-

rze w 1817 r. Od roku 1821 wzno-

szono nowy, murowany, biało tyn-

kowany obiekt świątyni. W czasie 

pożaru od zniszczenia ocalały na-

czynia liturgiczne (późnogotycki i 

barokowy kielich oraz późnobaro-

kowa monstrancja). Prace związane z 

budową nowej świątyni trwały około 

siedemnastu lat. 7 X 1838 r. abp 

Marcin Dunin konsekrował nową, 



murowaną świątynię pw. św. Mikołaja. Kościół zbudowany 

jest w stylu klasycystycznym, wzniesiony z cegły, otynko-

wany, na planie prostokąta, jednonawowy, w części prezbi-

terium zamknięty absydą, przykryty dachem dwuspado-

wym, pokryty blachą. Pod koniec XIX w. dobudowano 

kruchtę z wieżą nakrytą hełmem, wzorowanym na hełmie 

bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie. W latach 1905 - 1907 

dobudowano dwie kaplice boczne - Matki Bożej i Serca 

Pana Jezusa. I w takiej formie architektonicznej świątynia 

stoi po dzień dzisiejszy. 

Dariusz Pustelnik 

Bibliografia: Dzieje Witkowa, praca zbiorowa pod 

redakcją Przemysława Hausera 

 

Tablica upamiętniająca dzieci nienarodzone i utracone 

Szanowni Państwo, 

W dobie rozlewającej się po świecie 

negacji wartości życia ludzkiego, w 

szczególności życia poczętego, pra-

gniemy zwrócić się do Państwa z 

pewną propozycją. Pośród nas zapew-

ne są Siostry i Bracia, którzy utracili dzieci. O wartości tej 

straty nie będziemy się rozwodzić, każdy przeżywa ją na 

swój sposób. Zwykle jednak jest ona przeżyciem trauma-

tycznym i trwającym bardzo długo, jeśli nie całe życie.  

Stąd też nasza propozycja uczczenia pamięci tych dzieci, 

przyłączenia się do bólu i tęsknoty ich Rodziców. Proponu-

jemy, by na terenie naszego cmentarza ustawić kamień z 

tablicą upamiętniającą dzieci nienarodzone i utracone. 

Jeśli wyrazicie Państwo na to swą aprobatę, to kolejnym 

naszym krokiem będzie pozyskanie funduszy na ten cel. 

Jako że sprawa dotyczy całej naszej Wspólnoty, proponu-

jemy by ofiarowywane przez Państwa środki finansowe 

wpływały na konto Rycerzy Kolumba (82 8538 0002 0010 

9181 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Witkowie, subkon-

to parafii) tytułem: Upamiętnienie dzieci nienarodzonych i 

utraconych. Stosownie do zasobności pozyskanych w ten 

sposób funduszy zostanie wybrany konkretny wzór tablicy. 

Bylibyśmy bardzo zobowiązani za podjęcie tej inicjatywy.  

Wielki Rycerz Rady nr 17538 

Kazimierz Kaczmarek 

Pokochać parafię cz. 2. 

Poniżej prezentować będziemy zestawienia ukazujące pro-

cent wiernych z domów rodzinnych z poszczególnych ulic, 

którzy uczestniczyli w kolędzie oraz procent tych, którzy 

przekazali ofiary na daninę diecezjalną.  

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Danina 

1. Powstańców Wielko-

polskich 

 

20,83% 

 

12,50% 

2. Kołaczkowo 21,21% 23,23% 

3. Witosa 21,74% 17,39% 

4. Park Kościuszki 23,33% 20,00% 

5. Parkowa 25,00% 25,00% 

6. Poznańska 25,00% 20,00% 

7. Zielona 25,00% 35,00% 

8. Folwark 25,58% 46,51% 

9. Dworcowa 25,68% 17,57% 

10. Powidzka 25,71 17,14% 

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 
 

Wegetariańskie (postne!) kotlety gryczane 

 
• 10 pieczarek 
• 1 cebula czerwona 
• 150 g kaszy gryczanej pa-

lonej 
• 2 jajka  
• 2 łyżki kukurydzy 
• 2 łyżki bułki tartej 
• sól, pieprz 
• natka pietruszki 
• olej do smażenia 

 

Na niewielkiej ilości oleju pod-

smażyć posiekane drobno pie-

czarki oraz cebulę czerwoną. Doprawić dobrze solą i 

pieprzem. Ugotować 150 g kaszy gryczanej palonej. 

Wszystko połączyć ze sobą dodając jajka oraz sporo 

posiekanej natki pietruszki. Dodać kukurydzę i bułkę 

tartą. Dobrze wymieszać, ewentualnie doprawić jeszcze 

raz solą i pieprzem. Formować płaskie kotlety i smażyć z 

obu stron na rozgrzanym tłuszczu. Podawać z sosem 

czosnkowym przygotowanym na jogurcie oraz sałatką 

ze świeżych warzyw. Życzę smacznego!☺     

ks. Julian Wawrzyniak 
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Paweł Dębiak, Dariusz Pustelnik, Elżbieta Dębiak, Marta Haławska, Danuta Zamiara, Ewa Łukowska, ks. Julian 

Wawrzyniak. 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek 15, 62-230 Witkowo 

Copyright©: Parafia pw. św. Mikołaja w Witkowie 


