
 

XIII Niedziela Zwykła 

Z życia wspólnoty parafialnej 

Miniony Tydzień: 

1. Sakrament Małżeństwa zawarli: Jacek Wawrzyniak 

i Magdalena Pietrowska. Do Domu Ojca odeszła 

Emilia Olejniczak i Franciszek Wędzikowski. 

Przyszłe Tygodnie:  

2. We wtorek 29 czerwca uroczystość św. Apostołów 

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

10.00, 16.00 (dla chorych i starszych połączona z 

udzieleniem sakramentu chorych) i 18.00. Tego 

dnia będziemy się modlić za papieża Franciszka. 

Ofiary składane na tace, tzw. świętopietrze, przezna-

czone zostaną na działalność apostolską papieża. 

3. W czwartek 1 lipca – I czwartek miesiąca. Taca z 

Mszy św. porannej i wieczornej na Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. Spowiedź wie-

czorna połączona z adoracją Najświętszego Sakra-

mentu.  

4. W piątek 2 lipca całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu:  

• 9.00 – Wiosenna, 10.00 – Witkówko, 

• 11.00 – Wodociągowa, 12.00 – Wojska Polskiego 

2, 2A, 

• 13.00 – Wojska Polskiego 1, 3, 14.00 – Wrzesińska, 

• 15.00 – Wschodnia, 16.00 – Zachodnia 

• 17.00 – Zacisze. 

5. W sobotę 3 lipca po porannej Mszy św. adoracja 

Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem wyna-

gradzającym prowadzona przez Wspólnotę Modli-

tewną „Wieczernik”. Od godz. 9:30 odwiedzimy cho-

rych. Nowe osoby prosimy zgłaszać w Biurze Para-

fialnym. Natomiast do chorych, którzy dotychczas 

przyjmowali Najświętszy Sakrament będziemy dzwo-

nić indywidualnie we wtorek i środę. O godz. 10.00 

konferencja profesorska w Seminarium. O godz. 

18.00 Msza św. dla kandydatów do bierzmowania, a 

po Mszy św. spotkanie integracyjne.  

6. W niedzielę 4 lipca zbiórka do puszek na zapłacenie 

należności za nagłośnienie w kościele, wokół kościoła 

oraz w kaplicy cmentarnej. Po Mszach św. o godz. 

10.30 i 12.00 koncert organowo-skrzypcowy. W 

tym dniu Rycerze Kolumba rozdawać będą nowy nu-

mer „Dobre Nowiny”.  

7. W sobotę 10 lipca od. godz. 9.00 sprzątanie kościoła: 

Małachowo Kępe. 

8. W niedzielę 11 lipca zbiórka do puszek na Parafialną 

Promienistą Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. 

9. W czwartek 22 lipca gościć będziemy Pieszą Piel-

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

(10 osób). Prosimy o ugoszczenie pielgrzymów.  

Przyjście pielgrzymów i modlitwa w kościele ok. 

godz. 13.00, a wyjście ok. 14.30. 

10. Wszystkie osoby, które pragną ochrzcić dziecko w 

okresie letnich wakacji, proszone są o odbycie nauk 

przedchrzcielnych, które odbędą się 4 lipca br. o 

godz. 20:00 w kawiarence parafialnej. Zapraszamy. 

Niedziela: 

11. Zbiórka do puszek na zapłacenie należności za na-

głośnienie w kościele, wokół kościoła oraz w kaplicy 

cmentarnej. W ubiegłą niedzielę zbiórka wyniosła 

935 zł. 

12. Żony Rycerzy Kolumba zapraszają do parafialnej 

kawiarenki na kawę i pyszne ciasto. 

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

„Przewodnika Katolickiego” (6zł). 
 

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 

 

Parafialne Wiadomości Witkowskie 13(17)2021 



Zbiórki do puszek:  

• Na nagłośnienie - 935 zł  

• Na kwiaty - 65 zł 

• Na jałmużnę - 99 zł 

• Indywidualne ofiary: remont kaplicy 

- 100 zł, nagłośnienie - 400 zł 

 

• Od chorych na potrzeby parafii – 860 zł.  

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni  

miłosierdzia dostąpią 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

Błogosławieństwo to jest kolejnym drogowska-

zem danym nam przez Jezusa Chrystusa w celu osiągnię-

cia przez nas świętości. W naszym kościele możemy je 

odnaleźć po lewej stronie kościoła, przy samym wejściu. 

Myśląc o miłosierdziu przypominamy sobie obraz 

Jezusa miłosiernego, który pomimo naszych grzechów i 

czasem naprawdę paskudnych zachowań, przebaczył nam 

i odkupił nas z każdego naszego grzechu. W jaki sposób 

więc my możemy być miłosiernymi? Wprawdzie nie ma-

my mocy odpuszczania innym grzechów, ale mamy moc 

przebaczania. Osoby, którym wyrządzono krzywdę czy to 

bezpośrednio czy pośrednio, np. poprzez skrzywdzenie 

kogoś z ich rodziny, przyjaciół doskonale wiedzą jak 

trudno czasem jest przebaczyć osobie, która wobec nas 

zawiniła. Musimy pamiętać, że powinniśmy brać przykład 

z naszego mistrza – Jezusa, który przebaczył nam wie-

dząc, że jeszcze nie raz powtórzymy nasz grzech. Czy 

zatem my powinniśmy przebaczać tylko tym, którzy się 

poprawili, którzy zmienili wobec nas swoje postępowa-

nie? Nie. Powinniśmy przebaczyć każdemu, nawet jeśli 

wiemy, że ta sytuacja może się powtórzyć. Przecież sam 

Jezus powiedział do św. Piotra, że przebaczyć należy nie 

siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy (Mt, 18,22). Po-

nadto na temat krzywd nam wyrządzonych są aż dwa 

uczynki miłosierdzia względem duszy: krzywdy cierpli-

wie znosić oraz urazy chętnie darować. 

Jak być miłosier-

nym, kiedy nie mamy do 

nikogo żalu, kiedy nie 

odczuliśmy, żeby kto-

kolwiek wyrządził nam 

jakąś krzywdę? Tutaj z 

pomocą przychodzą nam 

uczynki miłosierdzia względem ciała: dzielenie się jedze-

niem, piciem, dobrami materialnymi, odwiedzanie osób 

chorych (czasem pomimo strachu), bycie gościnnym, czy 

też pocieszanie więźniów. Każdy z nas na pewno może 

znaleźć swój sposób na bycie miłosiernym. Pomagać mo-

żemy lokalnie, ale też w odległych krajach, przekazując 

pomoc na misje. Pocieszanie więźniów jest dość trudnym 

do zrealizowania uczynkiem miłosierdzia, ale watro pa-

miętać, że w samym centrum naszego miasta mieści się 

zakład poprawczy. Może watro zapytać o potrzeby tych 

osób, które tam przebywają? Uczynki miłosierdzia można 

też zrealizować angażując się w działalność miejscowego 

koła Caritas. Pomagać można nie tylko finansowo, ale też 

poświęcając swój czas dla 

innych, np. przy wydawaniu 

żywności osobom ubogim. 

Wystarczy tylko rozejrzeć 

się wokół nas a okaże się, że 

ludzi potrzebujących jest 

wiele. 

Pamiętajmy zatem że, błogosławiona rodzina, któ-

ra postrzega i działa miłosiernie. To rodzina, która nie 

ocenia, nie potępia, nie planuje zemsty, lecz niesie prze-

baczenie. Jest pełna poświęcenia i uczynków miłosierdzia 

względem siebie i innych (por. Adhortacja o świętości 

„Gaudete et exsultate”, 63-94). 

 

Dariusz i Agnieszka Rybaccy 

 



I Komunia Święta 2022 r. 

• 1 maja 2022 r. godz. 12:00 – 

SP1 III A. Osoba odpowie-

dzialna: Pani Ilona Musidlak 

• 8 maja 2022 r. godz. 12:00 – 

SP1 III B. Osoba odpowie-

dzialna: Pan Wojciech Kędzierski 

• 15 maja 2022 r. godz. 12:00 – SP2 III A. 

Osoba odpowiedzialna: Pani Justyna Nowakowska 

• 22 maja 2022 r. godz. 12:00 – SP2 III B. 

Osoba odpowiedzialna: Pani Mirosława Markiewicz 

• 29 maja 2022 r. godz. 12:00 – SP2 III C. 

Osoba odpowiedzialna: Pani Sylwia Kuczyńska 

• 5 czerwca 2022 r. godz. 12:00 – SP2 III D. 

Osoba odpowiedzialna: Pani Mariola Marciniak 

Szkoła Słowa Bożego  

(2021-2022) 

By lepiej zrozumieć, by głębiej przyjąć,  

by głębiej pokochać. 

Środowe wieczory – godz. 19:15 

1. Biblijne ABC: nazwy i podział Biblii… Boża miłość 

u początków stworzenia i w pradziejach zbawienia 

(Rdz 1-2). (29 IX 2021)                                                                                                                                                    

2. Jak Biblia „zamieszkała” między nami? Powstawanie 

Biblii…Dlaczego akurat wąż?! Istnienie dobrych i 

złych Duchów i ich wpływ na ludzi… (Rdz 3 i 4).           

(20 X 2021)                                        

3. Biblia dziełem Boga i dziełem człowieka. Natchnie-

nie.  Potop – o jakim Bogu mowa? (Rdz 6,9-9,17).  

(17 XI 2021)                              

4. Oto Słowo Boże. Kanon Pisma Świętego.  

Wieża Babel – jakiej jedności Pan Bóg nie chce? (Rdz 

11).  (8 XII 2021) 

5. Od Ewangelii do pseudoewangelii (Księgi natchnione 

i apokryfy). Dlaczego Bóg poddaje wierzącego (wiel-

kiej) próbie? Ofiara z Izaaka a powołanie i życie 

Abrahama (Rdz 12-25). (26 I 2022) 

6. Bóg, który mówi w różnych językach. (Świadkowie i 

przekłady tekstu biblijnego). Patriarcha Jakub – dla-

czego ojciec 12-u pokoleń? (Rdz 26-36). (23 II 2022) 

7. Czy Biblię można rozumieć dosłownie?  (Gatunki i 

sensy literackie Pisma Świętego). Józef – czym powi-

nien być Lud Boży? (Rdz 37-50). (23 III 2022)                             

 

8. Zasady interpretacji Biblii. Kościół stróżem Słowa 

Bożego. Mojżesz - „Przyjaciel Boga” (Wj 1,1nn).  

(27 IV 2022) 

9. Modlitwa (z) Pismem Świętym. (25 V 2022)                                                

10. Miłosierdzie Boże w plagach egipskich! (Wj 7,14-

11,10). Lectio divina  i jej etapy Synaj i Dekalog (Wj 

20,3-17 a Wj 19-24;  Pwt 5,6-21).  (22 VI 2022)                                                   

Z a p r a s z a m y! 

 

Kronika parafialna cz. 5. (lata 1953-1959) 
_________________________ 

W bazylice gnieźnieńskiej po raz pierwszy Arcy-

pasterz Ks. Prymas odprawił uroczystą Mszę Św. jako 

Kardynał Św. Kościoła i wygłosił podniosłe kazanie. Na 

ten dzień przybyło z całej diecezji dużo wiernych, by zło-

żyć hołd swojemu Arcypasterzowi Kardynałowi. W 

dniach 5-25 stycznia 1953 roku ks. Dziekan wraz z ks. 

Wikariuszem przeprowadzili kolędę w całej rodzinie pa-

rafialnej. Przeprowadzona kolęda zbliżyła jeszcze bar-

dziej parafian do swych duszpasterzy. W uroczystość 

Matki Boskiej Gromnicznej odbyły się trzy Msze Św. 

Poświęcenie gromnic nastąpiło podczas Mszy Św. wie-

czornej o 19.30, by w ten sposób umożliwić wzięcie 

udziału wszystkim ludziom pracy. Wierni zapoznali się z 

„Przypisami o poście eucharystycznym przed Komunią 

Św. w świetle nowej Konstytucji apostolskiej papieża 

Piusa XII – ogłoszonej przez Ojca Świętego w dniu 6 

stycznia 1953 roku i zaczynającej się od słów: Christus 

Dominus…”. Konstytucja ta zawiera nowe przepisy doty-

czące postu eucharystycznego. Z dniem 31 lipca 1953 

roku został przydzielony nowy wikariusz w osobie neo-

prezbitera ks. Franciszka Wieczorka. W drugie Święto 

Wielkanocy 1954 roku zapowiedziane zostało odmalowa-

nie kościoła. Na ten cel, w każdą pierwszą niedzielę mie-

siąca była pobierana nadzwyczajna składka – trzy złote od 

duszy. Najpierw porządkowano okna, które musiały być 

wyjęte i wysłane do Poznania. Pracę nad witrażami po-

wierzono p. Stanisławowi z Poznania. W czerwcu zmie-

niono też okna w prezbiterium i umieszczono w nich wen-

tylację. Dotąd się okna nie otwierały. W lipcu przystąpio-

no do tynkowania prezbiterium. Trzy warstwy tynku trze-

ba było zbić, ponieważ był popękany. Była to praca 

wstępna do malowania. Prace w prezbiterium miał wyko-



nać prof. Władysław Drapiewski z Pelplina. Po długich 

wahaniach i konsultacjach zlecił on jednak prace bratu,   

p. Leonowi Drapiewskiemu. Prezbiterium było gotowe na 

15 sierpnia.  Razem z malowaniem prezbiterium został 

odnowiony też główny ołtarz, który wyłożono metalem. 

Prace przeprowadził p. Granecki z Gniezna. W 

tym czasie również przeprowadzono nową instalację, 

którą skryto pod tynkiem i rozmieszczono na nowo świa-

tło, zawieszono żyrandole i wieczne lampki, które założo-

no w łuku. Założono siłę, by móc podłączyć organy w 

przyszłości. W październiku podłączono organy na motor. 

W listopadzie w miejsce starych wstawiono nowe drzwi 

wahadłowe z kruchty do kościoła. W kwietniu 1955 roku 

przystąpiono do zbijania tynku w środkowej nawie. Tynk 

zbito do cegły, ponieważ pod powłoką olejną był on bar-

dzo kruchy, miejscami odpadał po lekkim stuknięciu 

młotkiem. Kosztorys naprawy polichromii oszacowano na 

150 tys. złotych.  

W środę popielcową 1956 roku dokonano erekcji 

nowej Drogi Krzyżowej za kwotę 11 tys. złotych. Ramy 

wykonał miejscowy rzeźbiarz p. Franciszek Owczarzak z 

Witkowa. Stanął też obraz Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej za kwotę 18 tys. złotych i 15 tys. złotych za ra-

mę, złocenie kosztowało 4,5 tys. złotych. Pod koniec lipca 

1957 roku od strony tzw. Strzelnicy, został założony na 

cmentarzu grzebalnym płot druciany długości 288 metrów 

za cenę 25 tys. złotych. Na froncie cmentarza wymienio-

no drewniane sztachety i założono w żelaznej ramie siatkę 

drucianą. Prace te przeprowadził p. Sypniewski, parafia-

nin, kierownik Spółdzielni Pracy w Witkowie.  

W roku 1958 podjęte zostały prace nad nowym 

bocznym ołtarzem Św. Rodziny. Cena obrazu wynosiła 

19 tys. złotych. Równocześnie zostały oddane do naprawy 

dwie figury: Św. Stanisława i Św. Wojciecha, które 

umieszczono przy bocznych ołtarzach - Św. Stanisław 

przy ołtarzu Matki Bożej a Św. Wojciech przy Najświęt-

szej Rodzinie. Z racji 25-lecia kapłaństwa zainstalowano 

centralne ogrzewanie. W początkach marca 1959 roku 

ołtarz Najświętszej Rodziny został wykończony. Poświę-

cenia ołtarza dokonał Jego Eminencja Ks. Kardynał Pry-

mas Polski, Stefan Wyszyński. Na uroczystą Mszę Św. w 

dniu 18 marca 1959 roku przybyli wszyscy kapłani deka-

natu. W początkach września założono płyty chodnikowe 

po prawej stronie od głównego wejścia. 

Opracowała: Ewa Łukowska  

Cmentarz 

Oferuję trzy stanowiska pracy: Pierwsze na umo-

wę stałą w charakterze opiekuna cmentarza. Obecnie za-

trudniony jest pracownik, ale spoza parafii. Istnieje moż-

liwość zatrudnienia kogoś ze wspólnoty parafialnej. Dru-

gie również na umowę o pracę w charakterze księgowej. 

Podobnie jak w poprzedniej pracy, wykonuje je osoba 

spoza parafii. I trzecie na umowę zlecenie jako zakrystia-

nin w kaplicy cmentarnej. Jak na razie funkcję tę pełni w 

formie wolontariatu Pan Kazimierz Godoń. 

Przemysław Piechocki, Administrator cmentarza  

Administracja cmentarza parafialnego 

Dyrektor: 

Pan mgr Przemysław Piechocki, tel. 722 294 111 

Sekretariat: Pani Justyna Musiał, tel. 530 164 946 

Opiekun cmentarza: Pan Szymon Głowacki, tel. 720 

841 001, Pan Zenon Sobota, tel. 794 236 811 

Pro memoria 

Przypominamy, że w sprawy pogrzebowe załatwiamy w 

trzech miejscach:  
 

1. Pan Henryk Łukowski pozostaje osobą pierwszego 

kontaktu, który w imieniu wspólnoty parafialnej składa 

kondolencje i wręcza kwestionariusz pogrzebowy oraz 

wyjaśnia procedurę w załatwianiu dalszych formalności. 

On pośredniczy w ustaleniu godziny pogrzebu z duszpa-

sterzami.  

2. Następnie udajemy się do administracji cmentarza 

załatwiając sprawy grobu, kaplicy cmentarnej i samego 

pogrzebu.  

3. Z kolei z wypełnionym kwestionariuszem udajemy się 

do Biura parafialnego, gdzie omawiamy tylko samą 

Mszę św. pogrzebową. 
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