
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

 

Z życia wspólnoty parafialnej 

Miniony Tydzień: 

1. Związek małżeński zawarli: Marek Łazarski i Małgo-

rzata Smaczniak oraz Piotr Grodzki i Martyna Rutecka. 

Do Domu Ojca odeszli: Julia Frąckowiak-Kwapich 

oraz Wiktor Stejakowski. 

2. W kościele zostało udoskonalone nagłośnienie. Mamy 

obecnie w kościele najnowocześniejsze nagłośnienie cy-

frowe i nową instalację nagłośnienia zewnętrznego. 

Również w kaplicy cmentarnej nagłośnienie zostało 

udoskonalone. Ofiary na zapłacenie tego projektu będą 

zbierane do puszek przez trzy kolejne niedziele: 20 

czerwca, 27 czerwca i 4 lipca. 

Przyszłe Tygodnie: 

3. W najbliższym czasie gościć będziemy w naszej parafii 

trzech Neoprezbiterów. W Boże Ciało ks. Sebastiana 

Woźniaka z Sierakowic (diecezja pelplińska), na zakoń-

czenie oktawy Bożego Ciała: ks. Krzysztofa Stawskiego 

z Janikowa oraz w niedzielę 13 czerwca: ks. Pawła Ba-

lickiego z Wrześni. 

Jako wspólnota parafialna chcielibyśmy wspomóc ich 

pierwsze kroki w kapłańskim posługiwaniu poprzez 

ofiarę modlitewną i materialną. Dlatego w niedzielę 6 

czerwca po Mszach św. zbiórka do puszek pod hasłem: 

„Wyprawka dla Neoprezbiterów”.  

4. W sobotę 29 maja o godz. 19.00 nabożeństwo majowe 

przy figurze Matki Bożej przy ul. Wrzesińskiej. 

5. W poniedziałek 31 maja o godz. 15.30 będzie miało 

miejsce przekazanie cmentarza nowemu zarządcy.  

6. W poniedziałek 31 maja o godz. 16.00 (zmiana godzi-

ny) w ogrodzie plebanijnym piknik dla wnuków Ryce-

rzy Kolumba oraz dla chętnych, którzy chcą w nim 

uczestniczyć ze swoimi dziećmi lub wnukami. 

7. W poniedziałek 31 maja o godz. 19.00 nabożeństwo 

majowe przy figurze MB Królowej Świata w Mąkowni-

cy wraz z jej poświęceniem oraz przy krzyżu w Mała-

chowie Złych Miejsc.  

8. We wtorek 1 czerwca o godz. 19.00 – Spotkanie w 

kawiarence w sprawie ubierania ołtarzy na Boże Ciało.  

9. Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe, które sprawo-

wane będą w poniedziałek, wtorek i czwartek po wie-

czornej Mszy św.; w środę, piątek i sobotę – po poran-

nej, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00. Po litanii 

do NSPJ akt zawierzenia NSPJ odmawiać będą codzien-

nie poszczególni członkowie Straży honorowej NSPJ. 

10. W środę 2 czerwca (zmiana terminu) o godz. 19.00 

Msza św. w intencji wszystkich zmarłych parafian oraz 

dzieci nienarodzonych i utraconych. Przed Mszą św. po-

święcenie pomnika upamiętniającego te dzieci oraz po-

święcenie odnowionej kaplicy. Można zamawiać za 

swoich zmarłych intencje w ramach intencji zbiorowych 

na tej Mszy św. 

11. W czwartek, 3 czerwca, Boże Ciało. Msze św. o godz. 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, a następnie procesja ulicami 

miasta. Dzieci I-Komunijne w procesji uczestniczą w al-

bach. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz – Osie-

dle I, Sołectwo Malenin; II ołtarz – Osiedle II i Sołec-

two Folwark; III ołtarz – Osiedle III i Sołectwo Mą-

kownica, IV ołtarz – Osiedle IV i V i Kołaczkowo.  

Każdy ołtarz będzie miał już swój baner ozdobny oraz 

tabernakulum. Zostaną także przygotowane ramy do 

wszystkich ołtarzy. Osoby odpowiedzialne z poszcze-

gólnych rejonów wezmą je do złożenia i ubrania. Ołta-

rzami dystrybuować będzie Pan Wojciech Trzciński. 

Rozmieszczenie ołtarzy: I ołtarz: Park Kościuszki 13 

(Dom Pana Macieja Nowaka), II ołtarz: przy krzyżu na 

skrzyżowaniu ul. Kosynierów i ul. Nowej, III ołtarz 
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przy bankomacie PKO (Stary Rynek), IV ołtarz przy 

Starym Dzwonie (na rogu ogrodzenia kościoła, Stary 

Rynek). Każdy z ołtarzy wymaga nagłośnienia. Prosi-

my osoby, które posiadają zestaw nagłaśniający o 

użyczenia do nagłośnienia czterech ołtarzy.  

12. Przypominamy, że Fundacja „Orszak Trzech Króli” 

wyszła z inicjatywą zaangażowania parafian w przed-

dzień Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-

sa – Bożego Ciała do ułożenia dywanu z kwiatów, po 

którym przejdzie Kapłan z Najświętszym Sakramentem. 

Tę inicjatywę koordynować będą Panie: Anna Gibała i 

Marzena Cicha. Prosimy o włączenie się do tego projek-

tu i pomoc przy układaniu dywanu z kwiatów.  

13. W piątek 4 czerwca o godz. 16.00 nabożeństwo pokut-

ne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzi-

ców. Grupa 6. 

14. W piątek 4 czerwca – Oktawa Bożego Ciała. Pierwszy 

Piątek Miesiąca. Całodzienna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu: 9.00 – Szkolna, 10.00 – Szmaragdowa, 

11.00 – Topolowa, 12.00 – Tylna, 13.00 – Warszawska, 

14.00 – Wiejska, 15.00 – Wiekowo, 16.00 – Wierzbowa, 

17.00 – Wincentego Witosa. 

15. W sobotę 5 czerwca – Parafialny Kurs Liturgiczny.  

16.  W sobotę 5 czerwca po Mszy św. rannej i nabożeń-

stwie czerwcowym Adoracja Najświętszego Sakramentu 

prowadzona przez Wieczernik Niepokalanego Serca 

Maryi. 

17. W czwartek 10 czerwca zakończenie oktawy Bożego 

Ciała. Prosimy o przygotowanie ołtarzy wokół kościoła: 

I ołtarz – Domowy Kościół, II ołtarz – Żywy Różaniec, 

III ołtarz – Straż Honorowa NSPJ, Stowarzyszenie 

Wspierania Powołań Kapłańskich i Margaretki oraz IV 

ołtarz – Rycerze Kolumba i Lektorki. 

18. W sobotę 12 czerwca na godzinę 9.00 zapraszamy 

mieszkańców Osiedla nr 3 i Witkówka do posprzątania 

kościoła. 

19. W sobotę 12 czerwca od godziny 9.30 odwiedzimy 

chorych. 

20. 20 czerwca przypada II rocznica posłania na pasterza 

parafii ks. kan. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego. 

 

 

Niedziela:  

21. Dzisiaj przypada 6. rocznica święceń kapłańskich ks. 

Prefekta. Święcenia Prezbiteratu przyjęło 6 diakonów.  

22. Dziękujemy Mistrzyni Nowicjatu oraz Nowicjuszkom 

Sióstr Pallotynek z Gniezna za świadectwo wiary oraz 

za podzielenie się historią powołania do zgromadzenia. 

23. O godz. 16.00 w kawiarence spotkanie Sióstr z lektor-

kami i żonami Rycerzy Kolumba oraz chętnymi osoba-

mi. 

24. Zapraszamy do parafialnej kawiarenki, w której prowa-

dzona jest sprzedaż kawy oraz domowych wypieków 

upieczonych przez Żony Rycerzy Kolumba. Celem tego 

działania jest pozyskanie funduszy na opłacenie zamó-

wionego i wykonanego już kamienia upamiętniającego 

dzieci nienarodzone i utracone. 

25. Zachęcamy do zakupu parafialnej gazetki (1 zł) oraz 

„Przewodnika Katolickiego” z dodatkiem (6 zł). 

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom Duszpasterze 

wraz z całą wspólnotą parafialną życzą dobrej niedzieli i 

całego tygodnia. Szczęść Boże! 

Opracowanie: Marta Haławska i Elżbieta Dębiak

 

Parafialna Szkoła Liturgiczna 

( 5 czerwiec 2021 r.) - kawiarenka 

9:00 – Rok liturgiczny miejscem i 

przestrzenią (locus theologicus) prze-

żywania Misterium Chrystusa, s. Anna Hyszko CHR; 10:15 

– Układ roku liturgicznego odzwierciedlony w księdze jaką 

jest Mszał (msze na różne okresy liturgiczne, msze własne i 

wspólne o świętych), s. M. Iwona Kopacz, uczennica BM; 

12:00 – Normy kalendarza i roku liturgicznego, wybór for-

mularza mszalnego na dany dzień, dobór prefacji i modlitwy 

eucharystycznej, s. Iwona Kopacz, uczennica BM; 14:00 – 

zajęcia praktyczne z przygotowania Mszału (dla grupy za-

krystianów, lektorów, ministrantów i innych zainteresowa-

nych, tudzież zaangażowanych w przygotowanie ksiąg litur-

gicznych), s. Iwona i s. Anna; 16:30 – Msze wotywne, ob-

rzędowe i w różnych potrzebach – jako wyraz naszej poboż-

ności i troski o wspólnotę Kościoła, s. Iwona Kopacz, 

uczennica BM 

Zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza,  

Rycerzy Kolumba, Lektorki i wszystkich chętnych. 



Dziękczynienie za zebrane zbiory 

Dożynki miejsko-gminne (intencja zamówiona przez samo-

rząd), 22 sierpnia 2021 r. g. 12:00 

Dożynki parafialne (intencja zamówiona przez poszczegól-

ne wioski i osiedla) 

• 5 września 2021 r. g. 12:00 – Małachowo Kępe, Mała-

chowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Ma-

łachowo Wierzbiczany „Nad Szosą” i Małachowo 

Złych Miejsc. Osoba odpowiedzialna: Pani Elżbieta 

Grabowska 

• 12 września 2021 r. g. 12:00 – Dębina, Głożyny, Mą-

kownica. Osoba odpowiedzialna: Pani Janina Wędzi-

kowska  

• 19 września 2021 r. g. 12:00 – Chłądowo, Huta Sko-

rzęcka, Kamionka, Kołaczkowo, Skorzęcin – Huby, 

Strzyżewo Witkowskie. Osoba odpowiedzialna: Pani 

Renata Robaszkiewicz 

• 26 września 2021 r. g. 12:00 – Folwark, Piaski, część 

Wiekowa, Witkówko, Witkowo: Osiedle nr I, Osiedle 

nr II, Osiedle nr III, Osiedle nr IV, Osiedle nr V. Osoba 

odpowiedzialna: Pan Kazimierz Bosacki. 

Prosimy o przygotowanie darów do ołtarza  

i zorganizowanie liturgii. 

Powołanie administracji cmentarza 

• W związku z sytuacją COVID 19, której jednym z na-

stępstw jest wyraźny spadek frekwencji wiernych na mszach 

św. w ciągu całego roku, wspólnota parafialna stanęła przed 

poważnym problemem utrzymania kościoła i budynków 

parafialnych, zapewnienia ich funkcjonowania i opłacenia 

związanych z tym podstawowych należności. 

• Podejmując ten problem na spotkaniach Parafialnej Ra-

dy Ekonomicznej, które odbywały się hybrydowo, według 

sugestii członków – najpierw parafia powinna wykorzystać 

potencjał, który posiada, a mianowicie dzierżawy: rolne, 

pawilonów i garaży oraz cmentarz. 

• W związku z tym odbyło się szereg spotkań z dzier-

żawcami, których celem było wypracowanie szerszej współ-

pracy i większego wsparcia parafii. Kolejnym, ważnym ob-

szarem, są wszelkie sprawy finansowe związane z funkcjo-

nowaniem cmentarza, zwłaszcza z ciągle rosnącymi koszta-

mi wywozu śmieci. 

• W ubiegłym roku została przeprowadzona inwentaryza-

cja grobów na cmentarzu, ich zaksięgowanie i opublikowa-

nie na specjalnej stronie internetowej. Jak się okazało, w 

przypadku ponad 2000 grobów nie ma informacji o opłaco-

nej prolongacie lub też o tym, kto jest dysponentem danego 

grobu. Od czasów powojennych administracją cmentarza 

zajmowało się biuro parafialne, przyjmując opłaty za pro-

longaty i opłacając koszty utrzymania cmentarza. Porząd-

kami na cmentarzu i kopaniem grobów zajmowali się graba-

rze. Dotychczasowa opieka nad cmentarzem oraz usługi na 

rzecz kopania grobów zostały poddanie weryfikacji i ocenie. 

• Jak już zostało to wspomniane - od kilku lat znacznie 

wzrosły opłaty związane z wywozem śmieci na cmentarzu. 

Coraz więcej osób wskazywało także na konieczność odcią-

żenia biura parafialnego z prowadzenia wielu formalności 

związanych z funkcjonowaniem cmentarza, które sprawiają, 

że wydłuża się czas załatwiania spraw w biurze parafialnym 

i tworzą się duże kolejki. Od dłuższego czasu trwały więc 

poszukiwania sposobu rozwiązania pojawiających się pro-

blemów i zaradzenia obecnej sytuacji. 

• Zrobione zostało m.in. rozeznanie, jak z podobnymi 

problemami radzą sobie inne parafie. Jak się okazało – 

większość parafii gnieźnieńskich przekazało administrację 

cmentarza specjalistycznej firmie.   Przemawia za tym także 

fakt, że obecne czasy wymagają profesjonalizmu w obsłu-

dze, za którą pobierane są pieniądze. 

• W dniu 10 maja br. odbyło się specjalne posiedzenie w 

tej sprawie, na którym obecni byli członkowie Parafialnej 

Rady Ekonomicznej, dotychczasowi opiekunowie cmentarza 

oraz nowy administrator wraz ze współpracownikiem. 

• Po konsultacji z Ordynariuszem, Parafialną Radą Eko-

nomiczną oraz wieloma osobami z parafii, podjęta została 

decyzja przekazania cmentarza parafialnego pod zarządzanie 

firmie, która czyni to już w Gnieźnie i w Orzechowie. 

• Od 1 czerwca br. administrację cmentarza przejmie Pan 

Przemysław Piechocki (Usługi pogrzebowe – Administracja 

Cmentarzy z siedzibą we Wrześni, Bierzglinek, ul. Bukowa 



- 12 września 2021 r. g. 10:30 –  

SP2 kl. 5a. Osoba odpowiedzialna:  

Pani Ilona Musidlak 

- 19 września 2021 r. g. 10:30 – SP2 kl. 5b.  

Osoba odpowiedzialna: Pani Joanna Nowakowska 

- 26 września 2021 r. g. 10:30 – SP2 kl. 5c.  

Osoba odpowiedzialna: Pani Mariola Marciniak 

- 3 października 2021 r. g. 10:30 – SP1 kl. 5a.  

Osoba odpowiedzialna: Pani Mirosława Markiewicz 

- 10 października 2021 r. g. 10:30 – SP1 kl. 5b. Osoba od-

powiedzialna: Pani Sylwia Kuczyńska. 

Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 17:00 przed 

uroczystością I rocznicy I Komunii św. 

39). Administrator zajmie się całą księgowością, opieką nad 

śmieciami (segregowaniem i wywozem) oraz drobnymi na-

prawami, a także zaopiekuje się kaplicą i chłodnią. W za-

mian w jego gestii będzie kopanie grobów na cmentarzu i 

pobieranie za to należności. Umowa jako ad experimen-

tum została podpisana na 6 miesięcy. 

• Opłaty z prolongat, śmieciowe oraz za postawienie po-

mnika pozostaną, jak dotychczas, jako wsparcie dla Parafii. 

Osobom, które dotychczas kopały groby na cmentarzu, no-

wy administrator zaproponował pracę w ramach swojej fir-

my. 

• Od 1 czerwca br. wszystkie sprawy związane z cmenta-

rzem: kopanie grobów, prolongaty, opłaty związane z korzy-

staniem kaplicy, pozwolenia na wjazd na cmentarz, zatwier-

dzanie nowych pomników będzie w gestii administratora 

cmentarza. Biuro administracji będzie się mieściło tymcza-

sowo w zakrystii kaplicy cmentarnej. Docelowo, po prze-

prowadzeniu remontu, za biuro administracji będą służyły 

pomieszczenia w „starej dzwonnicy”.  

• Biuro wstępnie czynne będzie 3 razy w tygodniu: w po-

niedziałki (10.00-12.00), środy (16.00-18.00) i piątki (12.00-

15.00). Sprawy związane z pochówkiem czy grobami będzie 

można także załatwiać w biurze w Gnieźnie, ul. Św. Michała 

2 (Dom parafialny parafii pw. św. Michała). Wiele spraw 

można też będzie ustalać telefonicznie (tel. 530 164 946, 

733 324 117). 

• Osobą pierwszego kontaktu pozostaje nadal Pan Hen-

ryk Łukowski, do którego prosimy zgłaszać się po śmierci 

bliskiej osoby. On wręczy kwestionariusz pogrzebowy i 

pomoże w przeprowadzeniu formalności. W biurze parafial-

nym ustalać będziemy tylko organizację Mszy św. pogrze-

bowej i nabożeństwa pogrzebowego oraz zamawiać intencje 

mszalne za zmarłego. 

• W związku z powołaniem administracji cmentarza ist-

nieje możliwość zatrudnienia w tej administracji. Do zago-

spodarowania pozostają trzy etaty: opiekun cmentarza, za-

krystianin do kaplicy cmentarnej i księgowa. Będzie to praca 

oparta na podstawie umowy o pracę. Chętne osoby prosimy 

o zgłaszanie się do administratora cmentarza, Pana mgr. 

Przemysława Piechockiego (tel. 722 294 111).  

Parafialna Rada Ekonomiczna wraz z Duszpasterzami 

Pan mgr Przemysław Piechocki jest absolwentem 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Po-

znaniu (edukacja artystyczna i dyrygentura chóralna). W 

wolnym czasie od wielu lat prowadzi chóry, organizuje kon-

certy i posługuje jako organista. 

I rocznica I Komunii Świętej 

Smaki kuchni Prefektorskiej 

Gościnnie przepis przygotowała: Aleksandra Kaczmarek 

Ślimaczki drożdżowe: 

Składniki: 1 kg mąki; 1 kostka drożdży; 2 szklanki mleka; 

3/4 szklanki cukry; 2 jajka; 16 g marga-

ryny; szczypta soli. Przygotowanie: 

Jajka, cukier i drożdże lekko ubić. Dodać 

roztopioną margarynę z ciepłym mle-

kiem, sól, a na koniec wsypać mąkę. 

Ciasto wyrobić i odstawić na 40 min. 

Ciasto porcjować i wałkować jak na makaron. Nałożyć na to 

mak lub ser z czekoladą i zwijać w roladę.  Kawałki kroimy 

co 4 cm, na środku kawałka nadusić palcem lub skręcić. 

Ostawić do wyrośnięcia. Piec w temperaturze ok. 170 *C ok. 

20 min. Po upieczeniu polukrować lub posypać cukrem pu-

drem. 
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