
Klasa III A SP1 – 2 maj 2021 r. 

 

Oliwier, Szczepan, Maria, Michał, Antoni, Amelia, Zuzanna, 

Wiktor, Antoni, Amelia, Jan, Liliana, Sandra, Jakub, Szy-

mon, Fabian, Aleksandra, Ksawery. 

 

Klasa III A SP2 – 9 maj 2021 

 
Martyna, Jakub, Oliwia, Jakub, Antoni, Roksana, Lena, Igor, 

Szymon, Oliwia, Amelia, Filip, Oliwia, Kacper, Luiza, Ja-

kub, Damian, Dawid. 

 

Klasa III B SP1 – 16 maj 2021 

 
Julia, Zuzanna, Sebastian, Maksym, Aleksandra, Gabriela, 

Karolina, Lena, Wiktor, Michał. Maria, Damian, Tymoteusz, 

Valentino. 

 

Foto.: Z. Zieliński Studio PIXEL 

Klasa III B SP2 – 23 maj 2021 

 

Kajetan, Nikola, Borys, Oliwia, Julia, Julia, Jakub, Katarzy-

na, Dominik, Julia, Weronika, Natasza, Samanta, Marcel. 

 

Klasa III C SP1 – 30 maj 2021 

 

Michał, Martyna, Michał, Damian, Marcelina, Zofia, Oskar, 

Kaja, Nikodem, Jakub, Szymon, Maja, Wiktor, Maja, Maja, 

Gabriela 

 

Klasa III C SP2 – 6 czerwiec 2021 

 
Maria, Oliwia, Hanna, Kacper, Mariusz, Jakub, Patryk, Ja-

kub, Gracjan, Gabriel, Dominik, Julia, Julia, Bartłomiej, 

Antoni, Fabian, Kacper, Katarzyna, Mikołaj. 

 

Foto.: Z. Zieliński Studio PIXEL 

Parafialne Wiadomości Witkowskie 12(16)2021 

Pierwsza Komunia Święta 2021 r. 



XI Niedziela Zwykła 

Z życia wspólnoty parafialnej 

Miniony Tydzień: 

1. Związek małżeński zawarli: Jarosław Szkudlarek i Pau-

lina Szymańska. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Osiedla nr 5, Chłądowa, Dę-

biny i Głożyn za posprzątanie kościoła. 

3. W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy udzielanie I Komu-

nii św. Pierwszy raz Komunię św. przyjęło 99 dzieci: z 

SP1 - 48 i z SP2 - 51. Dziękujemy rodzicom, kateche-

tom, wychowawcom i innym zaangażowanym za przy-

gotowanie dzieci do tej uroczystości. 

4. Koszt naprawy dachu na kościele wyniósł 5 900 zł. Za-

chęcamy do ofiarności w ramach niedzielnej tacy na po-

krycie należności.  

5. W ramach kawiarenki w niedzielę 30 maja (lektorki) 

zebrano 1220 zł i przeznaczono: na pomnik poświęcony 

dzieciom nienarodzonym i utraconym: 600 zł, na po-

trzeby wspólnoty parafialnej: 310 zł, na potrzeby kawia-

renki 310 zł. Z kolei w niedzielę 6 czerwca (Stowarzy-

szenie Wspierania Powołań Kapłańskich) zebrano 200 zł 

i przeznaczono: na potrzeby Stowarzyszenia 100 zł, na 

potrzeby wspólnoty parafialnej 50 zł i na opłacenie 

funkcjonowania kawiarenki: 50 zł. Natomiast na „Wy-

prawkę dla 3 Neoprezbiterów” zebraliśmy tylko 700 zł. 

Przyszłe Tygodnie: 

6. W środę 16 czerwca wybory do zarządu Rycerzy Ko-

lumba naszej Rady 17538. Prośmy o światło Ducha 

Świętego. 

7. W sobotę 19 czerwca o godz. 16.30 Msza św. dzięk-

czynna za 20 lat życia w sakramencie małżeństwa Elż-

biety (naszej Rendantki) i Pawła (Nadzwyczajnego Sza-

farza Komunii Świętej). Zapraszamy do wspólnej modli-

twy w ich intencji. 

8. W niedzielę 20 czerwca przypada II rocznica dekretu na 

pasterza parafii ks. kan. dr. hab. Franciszka Jabłońskie-

go. O godz. 17.30 dla zaangażowanych bezpośrednio w 

życie wspólnoty parafialnej spotkanie podsumowujące 

ostatni rok. Zbiórka do puszek na zapłacenie należno-

ści za nagłośnienie w kościele, wokół kościoła oraz w 

kaplicy cmentarnej. 

9.  W czwartek 24 czerwca o godz. 15.00 Msza św. na 

zakończenie roku szkolonego dla Ochronki im. Dzie-

ciątka Jezus, Przedszkola Miejskiego „Bajka” oraz Nie-

publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”. O godz. 

17.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży.  

10.  W piątek 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego: 

Msza św. o godz. 8.00 dla SP1 i ZSP (intencja za + Eu-

geniusza Jankowskiego), a o godz. 17.00 dla SP2 (inten-

cja za + Łukasza Piechockiego). Po porannej Mszy św. 

nabożeństwo w intencji poszanowania życia i wynagra-

dzające za grzechy naszej Ojczyzny przez wstawiennic-

two NMP („Wieczernik”). 

11.  W sobotę 26 czerwca o 9.30 w katedrze gnieźnieńskiej 

zakończenie dwuletniego toku formacji w Prymasow-

skim Studium Teologiczno-Pastoralnym. 

12.  W niedzielę 27 czerwca zbiórka do puszek na zapłace-

nie należności za nagłośnienie w kościele, wokół kościo-

ła oraz w kaplicy cmentarnej. 

13.  We wtorek 29 czerwca uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 8.00, 

10.00, 16.00 i 18.00. Tego dnia będziemy się modlić za 

papieża Franciszka. Ofiary składane na tace, tzw. świę-

topietrze, przeznaczone zostaną na działalność apostol-

ską papieża. 

14.  W czwartek 1 lipca – I czwartek miesiąca. Taca na 

Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich. 

Spowiedź wieczorna połączona z adoracją Najświętsze-

go Sakramentu. Spowiednik: ks. prof. UAM dr hab. Pa-

weł Podeszwa (będzie przyjeżdżał w każdy I czwartek 

miesiąca).   

15.  W sobotę 3 lipca o godz. 10.00 konferencja profesor-

ska w Seminarium. 

16.  W niedzielę 4 lipca zbiórka do puszek na zapłacenie 

należności za nagłośnienie w kościele, wokół kościoła 

oraz w kaplicy cmentarnej. 



17.  W czwartek 22 lipca gościć będziemy Pieszą Piel-

grzymkę – „Złotą” na obiedzie u rodzin i na plebanii. 

Prosimy o ugoszczenie pielgrzymów.  Przyjście piel-

grzymów ok. godz. 13.00, a wyjście o ok. 14.30.  

Niedziela:  

18. Dziękujemy ks. Neoprezbiterowi Pawłowi Balickiemu 

za obecność w naszej parafii: wygłoszone homilie, 

udzielenie indywidualnego błogosławieństwa oraz za 

prymicyjne obrazki. Życzymy wiele radości w pełnieniu 

posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Teresy w Krusz-

wicy.  

19. Żony Rycerzy Kolumba zapraszają do parafialnej kawia-

renki na kawę i pyszne ciasto. 

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

„Przewodnika Katolickiego” (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 

Przekazanie kluczy 

W związku z powołaniem admini-

stracji cmentarza należącego do 

parafii pw. św. Mikołaja w Witko-

wie z dniem 31 maja 2021 r. została 

zakończona współpraca pomiędzy 

parafią a Panem Wojciechem Chmielewskim i Panem Ma-

rianem Mielcarkiem, którzy kopali groby i opiekowali się 

cmentarzem. Przekazanie kluczy i narzędzi oraz sprzętu 

należącego do parafii nastąpiło w dniu 31 maja 2021 r.  

Pragniemy Panu Wojciechowi i Marianowi podziękować 

zarówno w swoim, jak i w imieniu  poprzednich duszpaste-

rzy za tę wieloletnią współpracę. Nowy administrator cmen-

tarza zaproponował Panom pracę na zasadzie umowy o pra-

cę w ramach tej administracji (w wysokości 3.500 zł). Pro-

pozycja ta nie została jednak przyjęta. W ramach podzięko-

wania za dotychczasową współpracę z Parafią  została wy-

płacona gratyfikacja pieniężna w wysokości po 5000 zł. ( 

pięć tysięcy złotych ) dla każdego z Panów . Tytułem odku-

pu blaszanego garażu wypłacono kwotę 2000 zł. W spotka-

niu uczestniczyli: Elżbieta Dębiak, Marta Haławska, Kazi-

mierz Godoń, Wiesław Głowinkowski, Grzegorz Trzciński, 

Roman Kujawski, Emilia Kujawska, Przemysław Piechocki, 

Zenon Sobota, Wojciech Chmielewski, Marian Mielcarek, 

ks. Julian Wawrzyniak i ks. Franciszek Jabłoński.  

Błogosławieni, którzy łakną i pragną  

sprawiedliwości 

 

 

 

 

 

W domu, pracy staramy się sprawiedliwie dzielić obowiązki, 

nagrody, wyznaczać granice sobie i innym. Postrzegamy 

sprawiedliwość przez pryzmat własnych doświadczeń, tego 

jak się w danej chwili czujemy. Patrzymy też na wymiar 

sprawiedliwości jako zbiór praw społecznych. Jest to jakby 

wymiar ludzki. 

Sprawiedliwość, której powinniśmy łaknąć, której uczy nas 

Jezus ma wymiar Boski. Jest to życie zgodne z wolą Bożą, 

walka ze swoim egoizmem, poczu-

cie obowiązku i kierowanie się 

głosem sumienia. Nie zawsze nasza 

droga była drogą kościoła, był czas 

odejścia i błądzenia, ale od czasu 

gdy doświadczyliśmy w naszym życiu obecności naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, który uzdrawia nie tylko na pozio-

mie fizycznym, ale całą historię naszego życia pragniemy 

tych łask Bożych dla siebie i wszystkich w około. 

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: ”Błogosławieństwa 

odzwierciedlają oblicze Jezusa Chrystusa i opisują Jego 

miłość” natomiast św. Paweł w liście do Rzymian, a uwol-

nieni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości” 

(Rz 6,18). Sprawiedliwy jest człowiek święty, ale świętość 

nie jest zarezerwowana tylko dla tych wybitnych ludzi, któ-

rzy zapisują się na kartach historii. Papież Franciszek pisze 

w adhortacji o świętości „Gaudete et exultate”, że każdy z 

nas jest powołany do bycia świętym w naszej codzienności 

takiej jaką mamy, jako mąż, żona, dziecko, w domu, pracy 

czy w szkole wzrastając w miłości do Boga i drugiego czło-



wieka. Kiedy Jezus wypowiada to 

błogosławieństwo, to chce nam 

również powiedzieć o swoim 

miłosierdziu, o przebaczeniu, o 

tym, że lekarstwem na nasz 

grzech, na naszą niesprawiedliwość jest On sam, On który 

umarł za nas, za nasze grzechy, by w ten sposób zadośću-

czynić Bożej sprawiedliwości. 

Prawdziwie sprawiedliwi możemy być tylko w jedności z 

Jezusem Chrystusem w świętości. Tego Wam i sobie z całe-

go serca życzymy. 

Leszek i Danuta Jakimowicz 

Kronika parafialna cz.4 – wizytacja kanoniczna  

Stefana kard. Wyszyńskiego 

W dniach 1 i 2 września 1952 

roku miała miejsce uroczysta 

wizytacja Arcypasterza Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Polski. 

Tłumnie zebrani parafianie witali 

serdecznie i owacyjnie Najdo-

stojniejszego swego Gościa, de-

korując okna i swoje domostwa 

kwiatami i obrazami.  Nastąpiło uroczyste wprowadzenie do 

Kościoła (u wejścia nastąpiło liturgiczne powitanie Arcybi-

skupa przez proboszcza parafii Ks. dziekana, śpiew chóru, 

powitanie przez Rządcę Kościoła i złożenie obszernego 

sprawozdania, które wysłuchał Ksiądz Prymas z tronu arcy-

biskupiego, jak również wszyscy wierni wypełniający 

szczelnie całą świątynię. Następnie nastąpiło przemówienie 

Księdza Prymasa do zgromadzonych wiernych, po czym 

odbyła się procesja żałobna wokół Kościoła. Po krótkiej 

przerwie, przeznaczonej na spożycie podwieczorku, Ks. 

Prymas powrócił z plebanii do Kościoła, gdzie odbyła się 

katechizacja dzieci, a następnie bierzmowanie. W części 

wieczornego uroczystego nabożeństwa odbyła się podniosła 

uroczystość, w czasie której delegaci poszczególnych gro-

mad, składali na ręce Najdostojniejszego Księdza Prymasa 

wieńce dożynkowe. Złożenie wieńców poprzedziło krótkie 

przemówienie Księdza Dziekana. Po przemówieniu Najdo-

stojniejszego Księdza Prymasa nastąpiło uroczyste nabożeń-

stwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i udziele-

nie duszpasterskiego błogosławieństwa.  

Drugi dzień wizytacji rozpoczął się Mszą Św. o 

godz. 6.00 z Komunią św. wiernych (dzieci otrzymały Ko-

munię św. z rąk Najdostojniejszego Księdza Prymasa). Po 

złożeniu ofiary mszalnej, Ksiądz Prymas wygłosił dłuższe 

kazanie do licznie zgromadzonych rodziców (dzieci i mło-

dzież szkolna udały się do szkół). W dalszych godzinach 

popołudniowych odbyła się lustracja Kościoła, budynków 

kościelnych, biura parafialnego i cmentarza. O godz. 14.15 

zgromadziły się bardzo licznie matki z niemowlętami, któ-

rym Ksiądz Prymas udzielił błogosławieństwa arcypaster-

skiego. Przed bramą Kościoła pożegnaniu w imieniu całej 

rodziny parafialnej, przewodniczył nauczyciel szkoły pod-

stawowej, p. Alfons Staniewski, po czym odjeżdżający Naj-

dostojniejszy Ksiądz Prymas udzielił błogosławieństwa i 

żegnany serdecznie przez tłumy wiernych wyruszył na dal-

szą wizytację do Mielżyna. 

Opracowanie: Ewa Łukowska 

Smaki kuchni Prefektorskiej 

Gościnnie przepis przygotowała: Aleksandra Kaczmarek 

 

Jabłuszka w cieście francuskim:  

Składniki: 2 cista francuskie; 4 

jabłka; 1 łyżka soku z cytryny; 1 

łyżka cukru; cukier puder (do po-

sypania lub lukrowania) 

Przygotowanie: Jabłka pokroić w 

kosteczkę, skropić sokiem z cytry-

ny i zasypać cukrem. Ciasto francuskie rozłożyć, pokroić w 

małe podwójne trójkąty. Górny trójkąt naciąć; do środa wło-

żyć jabłka i przykryć naciętym trójkątem. Piec w piekarniku 

w temp. ok. 180*C przez 15 min. Po ostygnięciu posypać 

cukrem pudrem lub polukrować.  

Redakcja „Parafialnych Wiadomości Witkowskich”:  
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