
 

Z życia wspólnoty parafialnej: lipiec-wrzesień 

 

1. W ubiegłym tygodniu sakrament małżeństwa za-

warli: Adam Zaworski i Krzewińska Patrycja oraz 

Damian Jankowski i Marta Staszewska. Do Domu 

Ojca odszedł: Romuald Całuj. 

2. Zbiórki do puszek: na nagłośnienie 2235 zł, na po-

trzeby pieszej pielgrzymki 735 zł. 

3. W niedzielę 18 lipca wspólnota seminaryjna modli 

się za naszą wspólnotę parafialną. Aktualnie w semi-

narium studiuje 18 kleryków. 

4. W czwartek 22 lipca gościć będziemy Pieszą Piel-

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

(13 osób). Prosimy o ugoszczenie pielgrzymów.  

Zgłoszenia na obiady bezpośrednio do kwatermistrza 

Pana Michała: tel. 695 420 073. Przyjście pielgrzy-

mów ok. godz. 13.00 (modlitwa w kościele), a wyj-

ście ok. godz. 14.30.  

5. W niedzielę 25 lipca w kościołach w całej Polsce, 

podobnie jak w wielu innych krajach Europy, prze-

prowadza się akcję z okazji patronalnego święta św. 

Krzysztofa. Polega ona na tym, aby za szczęśliwie 

przejechany kilometr drogi, ofiarować jeden grosz na 

pomoc w zakupie środków transportu dla misjonarzy. 

Ofiary te będzie można składać do puszki w kościele 

oraz przy poświęceniu kierowców i pojazdów po każ-

dej Mszy św. Z zebranych funduszy część zostanie 

przekazana na MIVA Polska, a część na wsparcie 

misjonarza z Kuby-ks. Floriana Cieniucha, który w 

niedziele będzie głosił homilie i święcił samochody. 

Po Mszy św. o godz. 17:00 nabożeństwo w intencji 

poszanowania życia i za grzechy naszej Ojczyzny 

przez wstawiennictwo NMP prowadzone przez 

wspólnotę modlitewną „Wieczernik”. Tego dnia 

przypada także I Światowy Dzień Dziadków i Osób 

Starszych. 

6. W czwartek 29 lipca wyruszy Piesza Parafialna Piel-

grzymka Promienista z Witkowa na Jasną Górę. Msza 

św. o godz. 7.00. Przewodnicy duchowi: ks. Julian i 

ks. prał. Florian. 

7. W dniach 3-6 sierpnia Msza św. o godz. 12.00 dla 

dzieci przeżywające rekolekcje. Odpowiedzialna Pani 

Małgorzata Rybacka.  

8. W czwartek 5 sierpnia – I czwartek miesiąca. Taca z 

Mszy św. porannej i wieczornej na Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. Spowiedź wie-

czorna połączona z adoracją Najświętszego Sakra-

mentu oraz modlitwą do św. Charbela.  

O godz. 21.00 Apel Jasnogórski. Tego dnia przybę-

dzie do naszej parafii pielgrzymka koszalińsko-

kołobrzeska.  Będzie ok. 200 pielgrzymów (nocleg w 

SP1).  

9. W czwartek 5 sierpnia wyruszy autokarowa piel-

grzymka na powitanie pielgrzymów na Jasną Górę. 

Wyjazd o godz. 5.00 spod banku, koszt 90 zł. Zapisy 

do końca lipca u Pani Renaty Robaszkiewicz (tel. 784 

694 312). Wraz z pielgrzymami pojedzie ks. prał. Flo-

rian Cieniuch. 

10. W piątek 6 sierpnia całodzienna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu: 9.00 – Zakole, 10.00 – Zielona, 

11.00 – Zuchów, 12.00 – Żwirki i Wigury 5, 13.00 – 

Żwirki i Wigury 7, 14.00 – Żwirki i Wigury 6, 15.00 

– Żwirki i Wigury 8, 16.00 – Żwirki i Wigury 10, 

17.00 – Żwirki i Wigury 12. 

11. W sobotę 7 sierpnia 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 w poprzedzający wtorek i środę. 

12. W piątek 13 sierpnia wspomnienie liturgiczne bł. 

ks. proboszcza Michaela McGivney’a – założyciela 

Rycerzy Kolumba. Msza św. o Boże błogosławień-

stwo dla Rady 17538 o godz. 18.00. O godz. 20.00 

nabożeństwo fatimskie.  

13. W sobotę 14 sierpnia od godz. 9:00 sprzątnie ko-

ścioła przez mieszkańców Strzyżewa Witkowskiego i 

Wiekowa. Po sprzątaniu kawa w kawiarence (prosimy 

o zorganizowanie ciasta). 

14. W niedzielę 15 sierpnia przypada Uroczystość 

Wniebowzięcia NMP, zwyczajowo obchodzone jako 

Matki Bożej Zielnej. W czasie każdej Mszy św. po-

święcenie kwiatów i ziół. Jest to również Święto Woj-

ska Polskiego i 101. rocznica Cudu nad Wisłą. Z tej 

okazji o godzinie 12.00 będziemy modlić się za Oj-

czyznę i żołnierzy. 

15. W niedzielę 22 sierpnia o godz. 12.00 Msza św. 

dziękczynna za tegoroczne plony (intencja zamówio-

na przez samorząd). 

16. W środę 25 sierpnia po Mszy św. o godz. 8.00 na-

bożeństwo w intencji poszanowania życia i za grzechy 
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naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo NMP prowa-

dzone przez wspólnotę modlitewną „Wieczernik”. 

17. W czwartek 26 sierpnia na godz. 20.30 zapraszamy 

na nabożeństwo ku czci Matki Bożej Częstochowskiej 

zakończone Apelem Jasnogórskim. Osoba odpowie-

dzialna: Pan Tomasz Jędrzejak.  

18. We wtorek 31 sierpnia o godz. 19.00 odprawa dla 

katechetów i katechistów. Protokolant: Pani Justyna 

Nowakowska.  

19. W środę 1 września Msza św. na rozpoczęcie roku 

szkolnego: o godz. 8.00 dla SP1 i ZSP (osoba odpo-

wiedzialna za liturgię: Pani Ilona Musidlak), o godz. 

9.00 dla SP2 (osoba odpowiedzialna za liturgię: Pani 

Justyna Nowakowska), o godz. 16.00 dla przedszkoli 

(osoba odpowiedzialna za liturgię: siostry służebnicz-

ki). O godz. 12.00 Apel z okazji 82. rocznica wybu-

chu II wojny światowej. 

20. W czwartek 2 września – I czwartek miesiąca. Taca 

z Mszy św. porannej i wieczornej na Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. Spowiedź wie-

czorna połączona z adoracją Najświętszego Sakra-

mentu oraz modlitwą do św. Charbela. O godz. 21.00 

Apel Jasnogórski. 

21. 2/3 września spowiedź dla dzieci i młodzieży: 

czwartek od 19.30 i piątek od 17.00. Osoba odpowie-

dzialna: Pani Ilona Musidlak. 

22. W piątek 3 września całodzienna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu: 9.00 – Akacjowa, 10.00 – Armii 

Poznań, 11.00 – Bajeczna, 12.00 – Bolesława Chro-

brego, 13.00 – Braci Łukowskich, 14.00 – Brzozowa, 

15.00 – Chłądowo, 16.00 – Cmentarna, 17.00 – Czer-

niejewska 11, 13A. 

23. W sobotę 4 września po porannej Mszy św. adora-

cja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem wy-

nagradzającym 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 w poprzedzający wtorek i środę. 

24. W niedzielę 5 września o godz. 10.30 poświęcenie 

tornistrów dla rozpoczynających naukę w szkole i 

przedszkolu. O godz. 12.00 – Msza św. dziękczyn-

no–dożynkowa: Małachowo Kępe, Małachowo 

Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małacho-

wo Wierzbiczany „Nad Szosą” i Małachowo Złych 

Miejsc. Osoba odpowiedzialna: Pani Elżbieta Gra-

bowska. 

25. W środę 8 września poświecenie ziarna siewnego.  

26. W piątek 10 września o godz. 17.00 spowiedź dla 

dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św. Osoba 

odpowiedzialna: Pani Ilona Musidlak. 

27. W sobotę 11 września od godz. 9:00 sprzątnie ko-

ścioła przez mieszkańców Małachowa Złych Miejsc. 

Po sprzątaniu kawa w kawiarence (prosimy o zorga-

nizowanie ciasta). 

28. W niedzielę 12 września o godz. 10:30 I rocznica 

Komunii św. dla SP2 kl. 5a: Osoba odpowiedzialna: 

Pani Ilona Musidlak. O godz. 12.00 Msza św. dzięk-

czynno–dożynkowa: Dębina, Głożyny, Mąkownica. 

Osoba odpowiedzialna: Pani Janina Wędzikowska. 

Zbiórka do puszek na Kościół katolicki w Ziemi 

Świętej. Beatyfikacja Stefana kard. Wyszyńskiego.  

29. W poniedziałek 13 września o godz. 20.00 nabożeń-

stwo fatimskie. 

30. We wtorek 14 września w Święto Podwyższenia 

Krzyż Świętego o godz. 10.00 Msza św. dla chorych 

połączona z sakramentem namaszczenia.  

31. W dniach 15-18 września kwartalne dni modlitw za 

dzieci, młodzież i wychowawców. 

32. W piątek 17 września o godz. 17.00 spowiedź dla 

dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św. Osoba 

odpowiedzialna: Pani Justyna Nowakowska. 

33. W sobotę 18 września Ogólnopolska Pielgrzymka 

Mężczyzn na Jasną Górę. W Gnieźnie dziękczynienie 

za beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego: 10.00 – 

konferencja; 11.00 – przygotowanie do Mszy św., 

spotkanie modlitewne – zespół Nowa Pieśni; 12.00 – 

Msza św.; 13.30 – poczęstunek, możliwość zwiedza-

nia katedry, prezentacje organowe, wystawa w Mu-

zeum AG; 15.00 – Teatr A: „Życie jest większe od le-

gend” – spektakl.  

34. W niedzielę 19 września o godz. 10:30 I rocznica 

Komunii św. dla SP2 kl. 5b: Osoba odpowiedzialna: 

Justyna Nowakowska. O godz. 12.00 Msza św. 

dziękczynno–dożynkowa: Chłądowo, Huta Skorzęc-

ka, Kamionka, Kołaczkowo, Skorzęcin – Huby, 

Strzyżewo Witkowskie. Osoba odpowiedzialna: Pani 

Renata Robaszkiewicz. Zbiórka do puszek na zapła-

cenie nagłośnienia. 

Rocznice ślubów 

Zapraszamy małżonków do zamawiania Mszy św. 

rocznicowych, szczególnie z okazji jubileuszu: 50. i 

25. rocznicy ślubu. Można je także zamówić w ra-

mach Mszy św. zbiorowych w środy i piątki. Po ho-

milii małżonkowie mogą mieć odnowienie przyrze-

czeń małżeńskich. Przed ołtarzem przygotowany bę-

dzie także klęcznik i krzesła dla jubilatów. Można w 

ten sposób świętować również inne rocznice ślubów, 

np. 5,10,15,20,30,35,40,45... 

 

Opracowanie: Marta Haławska i Elżbieta Dębiak 

 

 



Błogosławieni czystego serca,  

albowiem oni Boga oglądać będą (Mt.5,8) 

 
 

 

 

  

 

 

 

Co znaczą dla nas te słowa Jezusa? Błogosła-

wieni to inne określenie ludzi szczęśliwych.  Każdy z 

nas, zapytany, odpowie, że tego pragnie i tego życzy 

innym. Osiem błogosławieństw to wskazówki naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa, jak osiągnąć ten stan już w 

życiu doczesnym. Serce, w znaczeniu biblijnym, to nie 

tylko uczucia, ale również nasz intelekt, wola i rozum, 

pragnienia i decyzje. To także duch-przestrzeń we-

wnętrznych rozważań, która zamyka się lub otwiera 

przed Bogiem. Czystość serca to życie bez zakłamania i 

obłudy. Człowiek czystego serca szuka we wszystkim 

woli Boga i chce ją wypełniać. 

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje za-

leżność między czysto-

ścią serca, ciała i wiary: 

fundamentem czystości 

wiary i ciała jest czystość 

serca. Jan Paweł II po-

wiedział do młodzieży: 

"Mieć serce czyste to być 

nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupień-

czą miłość Chrystusa, do życia w komunii z Bogiem i z 

całym stworzeniem, tej komunii, która jest jego pier-

wotnym przeznaczeniem" (Sandomierz 12.06.99). Pa-

pież Franciszek w Adhortacji o świętości Gaudete et 

exsultate (GE 63-94) pisze: "Błogosławiona rodzina, 

która zachowuje serce w czystości". To rodzina, która 

ma serce proste, czyste, potrafiąca zobaczyć to, co jest 

niewidoczne dla oczu. Nie plami serca kłamstwem, 

obłudą, pustosłowiem, nieczystością. 

Katolik troszcząc się o czystość swego serca 

stara się usunąć wszelkie przeszkody. Zabiega o za-

chowanie cnoty i dar czystości, w prostocie serca kocha 

bezwarunkowo i niepodzielnie. Jego decyzjami kierują 

czyste intencje, zawsze doszukuje się woli Bożej, na 

dalszy plan spychając swe osobiste wygody i dobro. 

Czuwa nad czystością spojrzenia, i to zarówno ze-

wnętrznego, przez zmysł wzroku, jak i wewnętrznego - 

to znaczy uczuć i wyobrażeń. Tym samym unika 

wszelkich obrazów i treści, które mogłyby osłabić jego 

wolę i prawość.  

Kolejnym ważnym 

elementem jest wstydliwość, 

nie tylko dosłowna, odnosząca 

się do sfery fizycznej intymno-

ści, lecz także rozumiana jako 

cierpliwość, skromność i dys-

krecja. Innymi słowy katolik 

rozwija przymioty stojące na straży godności ludzkiej. 

Żyjemy w świecie, który za nic ma czystość serca, a 

wszelkie działania ją niszczące są uważane za postę-

powe i naturalne. Mamy świadomość zagrożeń z tym 

związanych, niebezpieczeństw czyhających zwłaszcza 

na młodzież i dzieci. Wiemy, że sami, mimo najlep-

szych chęci i najusilniejszych starań nie podołamy wal-

ce o czystość serca w naszej rodzinie. Jednak Pan Bóg 

doskonale wie w jakiej rzeczywistości żyjemy. Zna 

naszą niedoskonałość i nie pozostawia nas bezbronny-

mi. Jest miłosierny, ale chce naszej dobrej woli, wy-

trwałości i modlitwy. Jezus zostawił nam sakramenty 

pokuty i Eucharystii, abyśmy mogli podnieść się po 

każdym upadku. Dał nam swoją Matkę - Niepokalaną 

Maryję, która jest dla nas najdoskonalszym wzorem 

świętości i czystości.  Modlimy się zatem słowami 

psalmu: "Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów 

w mojej piersi ducha niezwyciężonego" (Ps. 51,12) i 

ufamy, że zostaniemy wysłuchani, czego Wam i sobie 

życzymy 

 

Tomasz i Małgorzata Szeszyccy 

 

_____________________________________________ 

Kronika parafialna cz. 6. (lata 1960-1967) 

___________________________________________ 

 

W 1960 roku, ze względu na katechizację, kolę-

da odbyła się tylko w mieście. Mimo zgłoszeń wojsko-

wych, nie wszyscy przyjęli kapłana w domu. Lęk, 

groźby. A jednak odbyło się kilka kolęd. Znaleźli się i 

tacy, którzy uporządkowali swoje życie małżeńskie. 

Śluby odbywały się wieczorem, na pasterce, a nawet o 

5.30 rano. Młoda pani przynosi w lecie białe buciki, 

pod płaszczem welon, ubierają się w zakrystii, wycho-

dzą na kościół, który jest pusty, jest 1.30 -noc, po pa-

sterce. Po ślubie wracają do domu i są szczęśliwi.  

W czerwcu, w czasie oktawy Bożego Ciała, od-

było się odnowienie Misji św., które przeprowadził 

ksiądz z Gostynia. Frekwencja na naukach była dobra. 



Z dniem 15 czerwca 1961 roku dotychczasowy ko-

ścielny p. Jan Łuczak, który z pasją pełnił te obowiązki 

przez 10 lat, zrezygnował. Uzasadniał swoje odejście 

przeciążeniem pracą i rozbudowaniem swojego gospo-

darstwa rolnego. W ramach remontu kościoła zbito 

tynk w zakrystii, aby usunąć olejne malowanie. Pod 

względem religijnym życie parafii większych przeja-

wów nie okazywało. Nawet wśród rodzin wojskowych 

chrztów mało, ślubów wcale. Pod koniec października 

odbył się świecki pogrzeb nauczyciela tutejszego Tech-

nikum. Kuratelę przejęło wojsko. Zmarły był nieprak-

tykującym i niewierzącym.  

W roku 1962 łącznie z rodzinami wojskowymi 

kolędę przyjęło około 120 rodzin. Rekolekcje wielko-

postne dla młodzieży i dzieci przeprowadzili księża 

wikariusze. Po Wielkanocy przystąpiono do otynkowa-

nia plebanii. Równocześnie poszerzono przez zaokrą-

glenia wejście do domu. Powstał Dom Katolicki. Przy 

plebanii założono nowe rynny. W dniu 20 marca Ks. 

Kardynał Wyszyński wręczył nominację proboszczowi 

na Szambelana papieskiego. Na upamiętnienie nomina-

cji, matki kupiły dywan do kościoła. Rozmiar dywanu 

2,5x3 m. Do bierzmowania zostało przygotowanych 

przez roczne nauczanie ok. 300 dzieci. 12 maja 1962 r. 

o godz. 3 rano, w miejsce spróchniałego, drewnianego 

krzyża, ustawiono krzyż z ram żelaznych. Krzyż stanął 

przy Szkole Podstawowej nr 1, ściślej na skraju parceli 

p. Domachowskiego przy rozwidleniu szosy do Mie-

lżyna i Malenina. Pod koniec grudnia dokonano po-

święcenia nowego obrazu patrona Kościoła św. Miko-

łaja. Obraz namalował prof. Drapiewski Kazimierz z 

Poznania.  

Pod koniec sierpnia 1963 roku podczas remontu 

zabezpieczono wieżę Kościoła, wyrzucono podziura-

wioną blachę, położono ocynkowaną oraz wymieniono 

krokwie. Koszty wynosiły około 60 tys. zł. Wyremon-

towano również organy kosztem prawie 10 tys. złotych. 

Na pokrycie tych wydatków wyłożyli parafianie po 20 

zł jednorazowej daniny od 1 osoby w Biurze Parafii.  

W roku 1964 kolęda odbyła się tylko w mieście, 

również na Osiedlu Wojskowym, gdzie na 500 miesz-

kających tam rodzin, kolędę przyjęło 75 rodzin. Wy-

wierany był nacisk moralny, by nie przyjmowano kolę-

dy. Na 45 dzieci tam urodzonych, tylko 22 zostało 

ochrzczonych w parafii.  

Rok 1966 to uroczysta Msza obchodzona w 

Gnieźnie z okazji Tysiąclecia Chrztu Św. Nasza parafia 

przygotowana została poprzez specjalne rekolekcje 

prowadzone przez Misjonarza z Świętej Góry ks. Rata-

ja. W tym jubileuszowym roku przybył do naszej para-

fii ks. Biskup Jan Czerniak, aby udzielić Sakramentu 

Bierzmowania przeszło 200 dzieciom. Po długich, pra-

wie dwudziestu latach pracy w charakterze rendantki, 

wyłączyła się z życia parafialnego p. Zofia Gaworzew-

ska. Była wspaniałym łącznikiem między proboszczem 

a parafią, w szczególności między matkami. Funkcję 

rendantki przejęła siostra zakonna.  

Nowy rok szkolny 1967/1968 rozpoczęły uro-

czystości, na których frekwencja dzieci pozostawia 

wiele do życzenia, na pewno ma wpływ na to ciągła 

zmiana wikariuszy.  

Opracowała: Ewa Łukowska  

 

Smaki kuchni Prefektowskiej 

 

Gościnnie przepis przygotował: Bartłomiej Haławski 

 

Burger amerykański:  

 

Składniki: 1 ciemna bułka burgerowi, 200 g mięsa 

wołowego, boczek wędzony (w plastrach), mała cebula 

czerwona, pomidor, ogórek konserwowy, ser żółty oraz 

sos wg uznania.  

 

Przygotowanie:  

Mięso uformować w okrągły 

placek i usmażyć na patelni z 

obydwóch stron. Wytopić 

boczek, w między czasie pod-

grzać bułkę w piekarniku na 

ok. 60 st. Po usmażeniu mięsa, 

nałożyć na niego boczek, ser i 

podgrzać w piekarniku rozto-

pienia sera. Wyjąć bułkę z 

piekarnika, na jej spód nało-

żyć ulubione sosy, warzywa pokrojone w plasterki, 

nałożyć mięso z boczkiem i serem oraz przykryć górną 

częścią. Smacznego ☺ 
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