
 

V Niedziela Wielkanocna 

 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do Domu Ojca odeszli: Krystyna Domagała,  

Krzysztof  Kuderka oraz Zygmunt  Pawlak. 

2. Na Seminarium  i pomoc dla Misjonarza zebrali-

śmy 1232zł, na prasę – 195zł, na kwiaty – 109zł i 

na jałmużnę – 86zł. 

3. Dziękujemy osobom, które pomogły w pracach 

związanych ze szlifowaniem  i polerowaniem  pod-

łogi w kościele. 

Przyszłe Tygodnie:  

4. W poniedziałek 3 maja Msze św. o godz. 7.30, 

9.00 i 10.30 i 12.00 (Msza za Ojczyznę). Po Mszy 

nabożeństwo majowe (litania czytana). 

5. We wtorek 4 maja o godz. 18.00 Msza św. w in-

tencji strażaków i ich rodzin z okazji wspomnienia 

św. Floriana, ich patrona. 

6. W czwartek 6 maja po wieczornej Mszy św. ado-

racja Najświętszego Sakramentu, od godz. 19.30 

spowiedź św. oraz o 20.30 modlitwa do św. Char-

bela i Apel Jasnogórski. 

7. W piątek 7 maja całodzienna adoracja. Prosimy, 

aby z danej ulicy bądź miejscowości przyszła cho-

ciaż jedna osoba. Harmonogram: 9.00 – Słowac-

kiego, 10.00 – Słowiańska, 11.00 – Sosno-

wa, 12.00 – Spokojna, 13.00 - Sportowa, 14.00 – 

Stary Rynek, 15.00 – Strzałkowska, 17.00 – Szam-

pańska i Strzyżewo Witkowskie. 

8. W piątek 7 maja  o godz. 16.00 nabożeństwo po-

kutne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców.  Grupa 2. 

9. W sobotę od godz. 9:30 odwiedzimy chorych. 

Nowe osoby prosimy zgłaszać w Biurze parafial-

nym. Natomiast do chorych, którzy dotychczas 

przyjmowali Najświętszy Sakrament będziemy 

dzwonić indywidualnie we wtorek i środę. 

10. W czwartek 13 maja o godz. 20.00 Nabożeństwo 

fatimskie. W tym dniu przypada 32. rocznica świę-

ceń kapłańskich ks. Profesora. 13 maja 1989 r. w 

gnieźnieńskiej archikatedrze zostało wyświęco-

nych 25. kapłanów. 

11. W piątek 14 maja o godz. 16.00 nabożeństwo 

pokutne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i 

ich rodziców. Grupa 3. 

12. W niedzielę 16 maja Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego oraz wspomnienie św. Peregryna- 

męczennika, pierwszego Biskupa z Auxerre (Fran-

cja), którego relikwie znajdują się w naszym ko-

ściele. 

13. 20-21 maja. XI Konwencja Stanowa Rycerzy Ko-

lumba w Licheniu. 

14. 27 maja przypada święto patronalne ks. Prefekta, 

a 30 maja 6. rocznica jego święceń kapłańskich - 

święcenia przyjęło wówczas 6 diakonów. Zapra-

szamy w tych dniach do wspólnej modlitwy. 

15. 30 maja gościć będziemy w naszej wspólnocie 

parafialnej Postulantki i Nowicjuszki Sióstr Pallo-

tynek z Gniezna, które będą dzieliły się swoim 

świadectwem życia wiarą i historią powołania do 

zgromadzenia. O godz. 16.00 spotkanie Sióstr z 

lektorkami i żonami rycerzy Kolumba oraz chęt-

nymi osobami. 

16. Taca zbierana podczas Pierwszej Komunii Świętej 

przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów czysz-

czenia i konserwacji podłogi w kościele. 

17. Fundacja „Orszak Trzech Króli” wyszła z ini-

cjatywą zaangażowania parafian w przeddzień 
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Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-

sa – Bożego Ciała. Zachęcają oni, aby w kościele 

ułożyć dywan z kwiatów po którym przejdzie Ka-

płan z Najświętszym Sakramentem. Dywan jest 

prostą, oryginalną i piękną ozdobą w świątyni. 

Wytworzenie go nie zajmuje dużo czasu, angażuje 

wiernych, pobudza ich kreatywność i pozwala na 

włączenie do przygotowań całe rodziny. Tę inicja-

tywę podejmą się dwie osoby: Pani Anna Gibała i 

Pani Marzena Cicha. Prosimy inne osoby, aby włą-

czyły się też do tego projektu.  

Niedziela: 

18. Zachęcamy do zakupu parafialnej gazetki (1zł), 

„Przewodnika Katolickiego” (6zł) oraz o zabra-

nie ze sobą „Dobre Nowiny”, w którym jest pięk-

nie ukazany życiorys św. Otylii i św. Rity oraz 

wiele informacji o zamachu na życie Jana Pawła II. 

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom Duszpa-

sterze wraz z całą wspólnotą parafialną życzą do-

brej niedzieli i całego tygodnia. 

Szczęść Boże! 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska

 

Błogosławieni, którzy się smucą,  

albowiem Oni będą pocieszeni. 

         

Błogosławieństwa to kilka zdań, wypowiedzianych 

przez Jezusa, które rozpoczynają się słowem 

Szczęśliwi lub Błogosławieni. Znajdujemy je zarówno 

u Mateusza jak i Łukasza. 

   Nie musimy wchodzić na górę aby je usłyszeć. 

Wystarczy wejść do naszego parafialnego kościoła i 

skierować wzrok na ściany świątyni. Drugie 

Błogosławieństwo, które będziemy rozważać znajduje 

się po prawej stronie, w środkowej części kościoła. 

Skieruj wzrok na prawą stronę i oczom twym ukażą się 

słowa Jezusa; Błogosławieni którzy się smucą, 

albowiem oni będą pocieszeni. Z perspektywy 

społeczności uczniów Jezusa błogosławieństwa są 

paradoksem. A czym są dla nas dziś?  Analizując to 

przesłanie musimy zdecydować się, aby patrzeć na 

wszystko z perspektywy Boga i tak też żyć. Gdy 

przebywa są drogę z Jezusem, wtedy żyje się według 

nowych kryteriów, a z Jezusem udręka przechodzi w 

radość. 

   Czy właściwym jest 

smucić się i błogosławić 

smutek? Otóż są dwa 

rodzaje smutku. Jest  

smutek, który utracił 

nadzieję, który już nie 

ufa miłości i prawdzie. 

Ten właśnie wyniszcza człowieka i rozkłada go od 

wewnątrz. Z którym nie możemy sobie 

niejednokrotnie poradzić, który drąży nasze rodziny, 

małżeństwa. Doprowadza często do rozpadu. Ale jest 

rodzaj smutku, który pojawia się jako efekt  wstrząsu 

wywołanego w człowieku przez prawdę. Doprowadza 

człowieka do nawrócenia i stawiania oporu złu. Jest on 

uzdrawiający, ponieważ uczy człowieka nowej nadziei 

i miłości. Czyż nie mamy takich przykładów w 

naszych małżeństwach, gdzie niejednokrotnie działy 

się złe rzeczy? Gdzie rodzinę dotykało cierpienie, 

smutek, płacz? Czy wówczas oczy nasze nie zwrócały 

się ku Bogu? Kiedy zaakceptowaliśmy to cierpienie, 

kiedy zwróciliśmy się z prośbą o ratunek do Pana, to 

czy nie zajaśniało światło w naszych sercach. A co 

działo się kiedy o wszystko co złe oskarżaliśmy Boga? 

Nie było ulgi. Była złość i większa bezradność. Kiedy 

na łonie rodziny rozpatrywaliśmy nasze emocje, kiedy 

jeden drugiego wspierał, jeden z drugim płakał to nie 

było nam lżej?   



   Rodzina jest pewnym sacrum naszego smutku, to w 

niej rozgrywa się życie pełne trosk ale też i radości.. 

Nie unikanie cierpienia i smutku czy ucieczka od bólu 

uzdrawia rodzinę i danego człowieka, lecz jego 

akceptacja, dojrzewanie w nim, prowadzi do 

odnalezienia sensu życia, dziś tak potrzebnego 

rodzinom, przez zjednoczenie z Chrystusem, który dla 

nas cierpiał z miłością. Jak sobie z tym  poradzić? 

Jesteśmy w małżeństwie 27 lat i w naszej rodzinie 

działo się różnie. Nie obce jest nam cierpienie, 

odrzucenie, krytyka od najbliższych,  nie obce są  łzy. 

Ale wiemy, że błogosławieni są ci,  którzy się smucą 

albowiem oni będą pocieszeni .Najlepiej  to  

rozumiemy  pod Krzyżem Jezusa, z Różańcem w ręku, 

budując empatyczne podejście w kontakcie z drugą 

osobą, z drugą rodziną. 

   Błogosławiona rodzina, która umie płakać z innymi. 

To rodzina, która nie 

pozostaje obojętna na 

ból i udrękę innych, 

która zgodnie ze 

słowami „płaczcie z 

tymi, którzy płaczą” (Rz 

12,15) towarzyszy bliźnim w ich smutku i cierpieniu, 

niesie im pociesznie – ale nie to, które pochodzi od 

świata, lecz to, które pochodzi od Jezusa (por. 

Adhortacja o świętości „Gaudete et exsultate”, 63-94) 

   Nie bez powodu papież Franciszek nazywa rodzinę 

,która doświadcza ucisku, bolejącą z powodu zła 

obecnego w świecie, znajdującą nadzieję w Krzyżu 

Chrystusa i będącą Jego  świadkiem - Błogosławioną. 

Rodzina Kuczyńskich

 

Z kroniki parafialnej (1948-1950) cz. 2. 

15 sierpnia 1948 roku w Święto Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny nastą-

piło poświęcenie figury Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa. 

Figurę postawiono przy po-

czcie, w miejscu najbardziej 

ruchliwym u wylotu miasta. 

Akt poświęcenia dokonał ks. 

prob. Fręśko, podkreślając 

wielką chwilę, w której miasto 

i cała parafia w widomy sposób 

oddaje się pod władanie Najśw. 

Serca Jezusowego. Dużo ofiar-

nej pracy w postawieniu figury 

włożył ówczesny burmistrz miasta Jan Łuszczewski. 

Dzięki dalszej inicjatywie proboszcza oraz czynnego 

wsparcia parafian, Kościół otrzymał nową, piękna 

ozdobę w postaci dwóch figur od strony zewnętrznej. 

Na obu bocznych słupach, znajdujących się przy 

głównych schodach wejściowych, ustawiono duże 

figury: Najśw. Serca Pana Jezusa i Niep. Serca Najśw. 

Maryi Panny. 16 listopada 1948 r. papież Pius XII 

podniósł ks. Biskupa Wyszyńskiego do godności arcy-

biskupa dwóch archidiecezji: Gnieźnieńskiej i War-

szawskiej. Parafianie witkowscy, jako jedni z pierw-

szych mieli zaszczyt powitać nowego Arcypasterza 

Ks. Prymasa, który po ingresie gnieźnieńskim w dro-

dze z Gniezna do Warszawy wstąpił do naszego Ko-

ścioła. W październiku 1949 r. nastąpiło uroczyste 

odsłonięcie na cmentarzu grzebalnym pomnika-

nagrobka ku uczczeniu zamęczonego w obozie hitle-

rowskim śp. ks. proboszcza Broni-

sława Kaźmierczaka-oraz pole-

głych i pomordowanych w czasie 

wojny parafian. Wskutek zarzą-

dzenia Władzy Kościelnej zreor-

ganizowano dekanat wrzesiński, w 

skład którego wchodziła dotych-

czas parafia witkowska. Utworzo-

no odrębny dekanat witkowski, 

którego dziekanem mianowany został ks. kanonik Ko-

narski, proboszcz z Szemborowa. 1 lutego 1950 r. ks. 

prob. Roman Fręśko otrzymał od Władzy Kościelnej 

nominację na Dziekana dekanatu witkowskiego. Mocą 

ustawy sejmowej upaństwowiono beneficja kościelne, 

czyli przejęte przez państwo kościelne nieruchomości 



ziemskie (które prasa codzienna nazwała „dobrami 

martwej ręki” albo „ostatnimi twierdzami obszarnicze-

go ustroju”). Przejęcie ziemi kościelnej przez władze 

państwowe na terenie tutejszej parafii nastąpiło w 

kwietniu 1950 r. Do dyspozycji probostwa pozosta-

wiono małą resztówkę w wysokości 3,78.28 ha ziemi. 

14 kwietnia 1950 r. zawarto porozumienie między 

Episkopatem Polski a Rządem, w myśl którego Rząd 

gwarantuje poszanowanie spraw Kościoła i jego insty-

tucji, Episkopat zaś stwierdza swoją lojalność wobec 

władzy państwowej. Rada Parafialna podjęła uchwałę 

gruntownej reparacji dachu kościoła, który dotychczas 

był częściowo i prowizorycznie naprawiany w miej-

scach najbardziej zniszczonych.  

Opracowała: Ewa Łukowska 

 

„Kanonicki” konfesjonał 

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Bramka na planie 

łuku, klęczniki wieloboczne, dwuschodkowe, zaplecek 

trzyosiowy. Na ściankach bocznych prostokątne płyci-

ny z malowidłami. W górnej części ścian zaplecka i 

ścian bocznych – ażu-

rowe uszaki z akantu. W 

dolnej części ścian 

bocznych, mocowane na 

zawiasach, wieloboczne 

skrzydełka z płasko-

rzeźbionym ornamentem 

roślinnym. Gzyms koro-

nujący masywny, wyła-

dowany, wielokrotnie 

profilowany, na osi wygięty w łuk okrągły; do jego 

dolnej krawędzi podwieszony lambrekin w formie 

draperii, w zwieńczeniu – ażurowy ornament z rocailli 

(motyw dekoracyjny w postaci ornamentu charaktery-

styczny dla zdobnictwa architektury rokokowej). Ma-

lowidła na ściankach bocznych: „Chrystus w Ogrójcu” 

i „Maria Magdalena pod krzyżem”, w kolorach ciemna 

i oliwkowa zieleń, zimny różowy, niebieski, szarawa 

biel, odcienie brązu i ugru. W środku konfesjonału 

zdjęcie św. Leopolda Mandić, patrona spowiedników i 

spowiadających się. 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 

 

Przekładane warzywa 

 
Składniki:  

• 1 cukinia 

• 1 bakłażan 

• 2 pomidory 

• 1 żółta papryka 

• 2 bataty  

• 2 cebule czerwone 

• 300 ml jogurtu naturalnego 

• 1 jajko   

• oregano, bazylia, pieprz, sól  

• oliwa z oliwek  

Przygotowanie: 

Warzywa kroimy w plastry i układamy na-

przemiennie w natłuszczonej oliwą formie. Z jogur-

tu, jajka, ziół oraz przypraw przygotowujemy sos, 

którym polewamy warzywa. Pieczemy około 1 

godz. w temperaturze 180 stopni. Podajemy udeko-

rowane świeżą bazylią.  
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