
 
 
 

1 wrzesień 2019r.  
   1 września 2019 r. przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Witkowskie uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 12:00 

odprawioną przez proboszcza witkowskiej parafii p.w. św. Mikołaja w 

Witkowie – Księdza kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. 

prefekta Juliana Wawrzyniaka, w której udział wzięły władze 

samorządowe, poczty sztandarowe, Wojskowa Asysta Honorowa z 

33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego oraz Poczet 

Sztandarowy z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, członkowie 

organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

placówek oświatowych i uczniowie z witkowskich szkół. 

   Miłym akcentem był koncert kameralnego Chóru Męskiego „Szpaki” po 

przewodnictwem pani Pauliny Kuczyńskiej – Siwka, który zaprezentował 

po Nabożeństwie specjalny repertuar przygotowany na tą okazję.  

 
 

   W piękne, słoneczne popołudnie po uroczystej Mszy św. pod 

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość 

patriotyczna. Obchody rocznicowe rozpoczęły się od wprowadzenia 

sztandarów, odegrania hymnu państwowego oraz odsłuchania 

archiwalnego komunikatu Polskiego Radia o wybuchu wojny. 

W okolicznościowym wystąpieniu Burmistrz Gminy i Miasta  

Witkowo – Marian Gadziński przypomniał historyczne znaczenie daty 

1 września.  



 
 
 

 

 

 Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza przybyłe na uroczystości 

delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono 

pamiątkowe znicze. 

   Uroczystości zakończyły się wspólną modlitwą pod przewodnictwem 

księdza Franciszka Jabłońskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w 

Witkowie. 

 

   W późnych godzinach popołudniowych witkowscy duszpasterze – ks. 

kan. Franciszek oraz ks. prefekt Julian poświęcili nowy dom, w którym 

mieszkają nasi ministranci. 

 



 
 
 

2 wrzesień 2019r.  
   Dnia 2 września o 

godz. 8:00 odbyła się 

uroczysta inauguracja 

roku szkolnego dla 

witkowskich szkół: 

Szkoły Podstawowej 

nr. 1 im. Adama 

Borysa, Szkoły 

Podstawowej nr. 2 im. 

Lotnictwa Polskiego 

oraz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych 

im. Dezyderego 

Chłapowskiego. 

Mszę św. koncelebrowali witkowscy duszpasterze – ks. kan. Franciszek 

Jabłoński oraz ks. prefekt Julian Wawrzyniak, w której uczestniczyli 

dyrekcje szkół, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami.  

   Po Nabożeństwie dalsze uroczystości kontynuowane były w każdej z 

wyżej wymienionych szkół. 

W Szkole Podstawowej nr. 1 uczestniczył ks. prefekt Julian Wawrzyniak, 

który od tego dnia został w niej nauczycielem religii, a w Szkole 

Podstawowej nr. 2 obecny był ks. kan. Franciszek Jabłoński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

4 wrzesień 2019r.  
   Dnia 4 września w godzinach dopołudniowych na witkowskiej plebanii 

trwały dalsze prace remontowe, wykonywane przez Rycerzy Kolumba. 

 

   Tego dnia na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyli rodzice 

wraz z dziećmi, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele oraz katecheci. 

Podczas Nabożeństwa miało miejsce poświęcenie plecaków i przyborów 

szkolnych młodych parafian, oraz wręczenie im pamiątkowych obrazków 

z modlitwą do św. Michała Archanioła i św. Jana Pawła II. Przybyło 67 

dzieci. 

 

   Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjno-organizacyjne na 

plebanii dla katechetów i studentów teologii. 

 

 

 



 
 
 

5 wrzesień 2019r.  
   Dnia 5 września na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyli 

rodzice wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, za których się 

modliliśmy. 

   Dzieciom obecnym na Nabożeństwie, ks. kan. Franciszek Jabłoński 

poświęcił plecaki oraz nastąpiło błogosławieństwo przedszkolaków. 

 

 

    

   Tego dnia przeżywaliśmy także 

I czwartek miesiąca.  

W godzinach 19:30 – 21:00 miała miejsce  

adoracja Najświętszego Sakramentu oraz  

przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty. 

 

 

 

 



 
 
 

6 wrzesień 2019r.  
   Dnia 6 września ks. kan. Franciszek Jabłoński odwiedził najstarszą 

parafiankę – panią Aleksandrę, która ma 105 wiosen. 

 

 

    

W godzinach popołudniowych witkowscy 

duszpasterze – ks. kan. Franciszek Jabłoński 

oraz ks. prefekt Julian Wawrzyniak uczestniczyli 

na spotkaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 

który odbył się w miłej atmosferze w campingu 

Mieszka w Skorzęcinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 wrzesień 2019r.  
   Dnia 7 września po porannej Mszy św. 16 kobiet z wioski Małachowo 

Złych Miejsc porządkowały Kościół, salki parafialne oraz jego obejście. 

Po ciężkiej pracy odbyła się agapa na plebanii z pysznym ciastem, 

przygotowanym przez Panie. 

 

 

 

8 wrzesień 2019r.  
   Dnia 8 września o godz. 8:30 miało miejsce uroczyste wręczenie szarf 

dla II grupy Rycerzy Kolumba. 

 

 



 
 
 

 

Po południowej Mszy św. odbył się IX Niedzielny Obiad z Małżonkami. 

 

 

 

10 wrzesień 2019r.  
   Dnia 10 września ks. kan. dr 

hab. Franciszek Jabłoński 

uczestniczył w Ogólnopolskim 

Spotkaniu Diecezjalnych 

Dyrektorów Papieskich Dzieł 

Misyjnych w Wyższym 

Seminarium Duchownym w 

Częstochowie. 

Głównym tematem spotkania 

były obchody Nadzwyczajnego 

Miesiąca Misyjnego, a także 

zapowiedź Synodu Misyjnego 

Dzieci w 2021 r. 

Obrady Środowisk Misyjnych 

trwały do 11 września. 

 

 



 
 
 

11 wrzesień 2019r.  
   Dnia 11 września po wieczornej Mszy św. Członkowie Koła Przyjaciół 

Radia Maryja działającego przy naszej parafii uczestniczyli w spotkaniu 

formacyjno – organizacyjnym na plebanii. 

   Ks. prefekt przyjął gości dobrą herbatą i ciastem, a każdy z 

uczestników otrzymał książkę “Ukochana modlitwa św. Jana Pawła II”. 

 

 

13 września 2019r.  
   Dnia 13 września o godz. 20:00 odbyło się Nabożeństwo Fatimskie 

odprawiane przez ks. prefekta Juliana Wawrzyniaka. 

   Każdy z uczestników otrzymał przygotowane prze naszych 

duszpasterzy świeczki. 

 

 



 
 
 

15 wrzesień 2019r.  
   Dnia 15 września obchodziliśmy w naszej parafii Parafialny Dzień 

Książeczki do Modlitw. 

   Podczas Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce wręczenie książeczek 

dzieciom przygotowującym się do życia eucharystycznego, których 

obecnych było 100%. Natomiast 1/5 wiernych zabrała swoje książeczki z 

domu, który były święcone podczas każdej Mszy św. 

 

 

   Po południowej Mszy św. odbył się X Niedzielny Obiad dla Małżonków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   O godz. 15:00 ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył we Mszy św 

w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie. 

   Msza św. odprawiona była z okazji 80. rocznicy śmierci powstańców 

wielkopolskich: Adama Szczepańskiego i Franciszka Świerkowskiego, w 

której uczestniczył także Burmistrz Gminy i Miasta Pan Marian Łukowski. 

 

 

   Natomiast w godzinach wieczornych w witkowskiej plebanii odbyło się 

spotkanie podsumowujące rekolekcje oazowe Zobowiązania Domowego            

Kościoła w Świetle Ośmiu Błogosławieństw, które były zorganizowane w 

sierpniu tego roku w Piwniczej Zdroju. 

 

 

 

 



 
 
 

18 wrzesień 2019r.  
   Dnia 18 września miały miejsce porządki wokół kaplicy Dzieciątka 

Jezus, w których pomagali Rycerze Kolumba oraz sympatycy. 

 

 

   Tego dnia obchodziliśmy wspomnienie św. Stanisława Kostki. Z tej 

okazji po wieczornej Mszy św. odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne 

dla bierzmowanych, których przybyło ponad 80 osób. Młodzież pięknie 

uczestniczyła we Mszy św., a tuż po niej każdy z uczestników otrzymał 

obrazek oraz podał sobie rękę oraz “face to face”. 

 



 
 
 

   Natomiast na plebanii po Mszy św. odbyło się spotkanie sołtysów i 

przewodniczących osiedli, podczas którego uczestniczyło 13 osób. 

Omówionych zostało kilka ważnych spraw, dzielenie się refleksjami z 

Ewangelii na niedzielę, zaplanowano dyżury sprzątania Kościoła, 

wrażenia z niedzielnych Mszy św. i tajne wybory przedstawicieli do 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wszystko zostało zakończone agapą: 

“profesorską kawą” oraz “dietetycznymi goframi z kuchni juliańskiej”. 

 

 

 

21 wrzesień 2019r.  
   Podczas wieczornej Mszy świętej o godzinie 18:00 modliliśmy się w 

intencji 5. rocznicy Chrztu Świętego Lilianny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   Po Mszy świętej wieczornej rozpoczęliśmy w naszej parafii katechezy 

przedmałżeńskie, na których obecnych było 17 par narzeczonych. 

   Pierwsze spotkanie prowadzili Państwo Elżbieta i Paweł Dębiak. 

 

 

 

22 wrzesień 2019r.  
   Dnia 22 września ks. prefekt Julian Wawrzyniak wspierał biegaczy 

podczas IV Biegu Ulicznego WITKOWSKA DYCHA. 

   Witkowski duszpasterz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan 

Marian Gadziński wręczyli pamiątkowe medale uczestnikom. 

 

 

 



 
 
 

25 wrzesień 2019r.  
   Dnia 25 września o godzinie 11:00 ks. prefekt Julian Wawrzyniak 

odprawił Mszę świętą z okazji 20-lecia istnienia Witkowskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego PROMYK. 

 

 

28 wrzesień 2019r.  
   Dnia 28 września w godzinach popołudniowych ks. kan. Franciszek 

Jabłoński udał się do Mąkownicy, aby dokonać poświęcenia nowo 

powstałej tam wiaty oraz siłowni. 

Podczas tej uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy wyżej 

wymienionej wsi. 

 



 
 
 

   Po wieczornej Mszy świętej odbyły się kolejne katechezy dla 

narzeczonych, które tego dnia prowadziła diecezjalna Doradczyni Życia 

Małżeńskiego i Rodzinnego, Pani mgr Teresa Niewiadomska. 

 

 

 

29 wrzesień 2019r.  
  Dnia 29 września przeżywaliśmy Parafialny Dzień Różańca. 

Podczas każdej Mszy świętej miało miejsce poświęcenie różańców 

przyniesionych przez wiernych. 

  Natomiast na Mszy świętej o godzinie 10:30, dzieciom 

przygotowującym się do życia Eucharystycznego zostały wręczone 

różańce misyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

30 wrzesień 2019r.  
  Dnia 30 września przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym odbyło 

się spotkanie dla Dekanalnych Referentów Misyjnych. 

  Spotkanie miało miejsce na witkowskiej plebanii, a posiłek przygotowały 

niewiasty z Małachowa Złych Miejsc. 

 

 

   Tego dnia w godzinach wieczornych w witkowskim Kościele trwały 

przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a tuż po pracy 

odbyło się robocze spotkanie na plebanii z agapą. 

 

 



 
 
 

2 październik 2019r.  
   Dnia 2 października po wieczornej Mszy św. 

o godzinie 18:00 odbyło się na plebanii 

kolejne spotkanie Rycerzy Kolumba. 

   Podczas spotkania uczestnicy dzielili się 

słowem Bożym na niedzielę oraz zajadali 

smaczny żurek. 

   Uzgodnione zostały także sprawy bieżące, 

m.in. sadzenie drzewek, raz w miesiącu 

służba Rycerzy przy ołtarzu. 

 

 

3 październik 2019r.  
   Dnia 3 października ks. profesor Franciszek Jabłoński uczestniczył na 

wykładach z misjologii w kaliskim seminarium 

 

   Tego dnia gościliśmy w naszej parafii  

ks. prał. Floriana Cieniuch,  

długoletniego misjonarza w Wenezueli,  

który o godz. 17:30 odprawił w witkowskim  

Kościele różaniec w języku hiszpańskim,  

a tuż po nim wieczorną Mszę świętą. 

 



 
 
 

4 październik 2019r.  
   Dnia 4 października po porannej Mszy św. o godzinie 8:00 ks. kan. 

Franciszek Jabłoński pobłogosławił i poświęcił witkowskich 

motocyklistów, którzy tego dnia wyruszyli do Gietrzwałdu. 

 

 

5 październik 2019r.  
   Dnia 5 października ks. kan. dr hab. 

Franciszek Jabłoński brał udział w Forum 

Misyjnym w Lublinie, który odbył się w 

związku z przeżywającym 

Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

  Podczas spotkania uczestnicy zapoznali 

się ze środowiskami misyjnymi, 

następnie wysłuchali świadectwa p. 

Teresy Kmieć oraz konferencji naszego 

proboszcza ks. dr hab. Franciszka 

Jabłońskiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej. 

   Po przejściu do Archikatedry, uczestnicy uczestniczyli we Mszy św. 

sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło. 

 

 

 

 



 
 
 

   Natomiast w witkowskim Kościele 

 trwała akcja sprzątania w wykonaniu 

 mieszkańców Małachowa nad Szosą. 

   Po ciężkiej pracy uczestnicy  

udali się na plebanię na pyszną  

kawę i wyborne ciasto. 

 

   

  Po wieczornej Mszy świętej o godz. 

18:00 odbyło się kolejne spotkanie dla 

narzeczonych. 

 

 

 

 

 

6 październik 2019r.  
   Dnia 6 października podczas Mszy św. o godz. 10:30 Misio-nasz 

Profesor Franjo po raz pierwszy rozpoczął misjonowanie po rodzinach, 

który w specjalnej torbie ma Pismo Święte, pamiętnik oraz zadanie do 

wykonania. Od tego dnia podczas każdej niedzieli Misio będzie 

wędrował do innej rodzinnym. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   O godzinie 12:00 modliliśmy się w intencji Ojczyzny – IV Dni 

Cichociemnych pod przewodnictwem ks. kan. dr hab. Franciszka 

Jabłońskiego, z udziałem kapelana WOT ze Śremu ks. ppor. Mateusza 

Kubiaka. Okolicznościową homilię wygłosił umiłowany ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak. 

   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władze 

samorządowe, delegacje szkół witkowskich i harcerze, a także poczet 

sztandarowy Wojsk Specjalnych z Lublińca. 

 

 

   Po uroczystej Mszy świętej odbył się XI Obiad dla Małżonków, już w 

odnowionym refektarzu. 

 

 

8 październik 2019r.  
   Dnia 8 października ks. profesor  

Franciszek Jabłoński odwiedził  

Franciszkanów we Wronkach. 



 
 
 

9 październik 2019r. 
   Dnia 9 października po wieczornej Mszy św. 

odbyło się na witkowskiej plebanii spotkanie 13 

kolektantów (osób zbierających tacę). 

  Podczas spotkania miały miejsce dyskusje, 

propozycje, doświadczenia z innych parafii w 

świecie, w Polsce i w diecezji. 

 

 

11 październik 2019r. 
   Dnia 11 października ks. profesor Franciszek Jabłoński uczestniczył w 

konferencji międzynarodowej z okazji 50. rocznicy misjologii na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym studiował ks. 

kan. Franciszek oraz tam zdobył tytuł naukowy doktora misjologii. 

   Podczas konferencji ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński wygłosił 

przemowę na temat : “Dorobek naukowy i publicystyczny członków 

Stowarzyszenia Misjologów Polskich”. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 październik 2019r. 
   Dnia 12 października w godzinach popołudniowych odbywały się prace 

na terenie plebanii, a dokładnie sianie trawy oraz sadzenie drzewek, 

które wykonywali Rycerze Kolumba. 

 

 

 

 

 

 

 

   Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie dla 

Narzeczonych, które poprowadziła Doradczyni Pani Grażyna Zaryczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 październik 2019r. 
   Dnia 13 października po południowej Mszy św.  

odbył się XII Obiad dla Małżonków, a w późniejszych 

 godzinach miało miejsce spotkanie kręgu  

Domowego Kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 październik 2019r. 
   Dnia 14 października 2019 r. po wieczornej modlitwie różańcowej i 

Mszy św. z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się na plebanii nauczycielska 

kawa z drożdżówką od Pani Glanc. 

 

 



 
 
 

 

16 październik 2019r. 
   Dnia 16 października 

po wieczornej Mszy św. 

miało miejsce na 

witkowskiej plebanii 

spotkanie formacyjne 

Żywego Różańca, 

podczas którego 

omówione zostały 

tematy organizacyjne 

przy pysznej kawie z 

drożdżówką. 

 

 

 

17 październik 2019r. 
   Dnia 17 października z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 

odbył się różaniec w różnych językach, który przygotowali uczniowie z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pod kierunkiem Pani 

katechetki Justyny Nowakowskiej. 

 

 



 
 
 

19 październik 2019r. 
   Dnia 19 października w godzinach dopołudniowych w witkowskiej 

plebanii gościła mała grupa młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu bierzmowania. Była to forma edukacji, formacji, wspólnego 

spędzania czasu, które tworzą wieź z plebanią. 

 

   Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyła się kolejna katecheza dla 

narzeczonych, którą prowadził ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

20 październik 2019r. 
   Dnia 20 października obchodziliśmy 87. Światowy Dzień Misyjny. 

Z tej okazji dzieci z wolontariatu misyjnego włączyły się w akcję 

rozprowadzania Rodzinnego Kalendarza Misyjnego autorstwa księdza 

profesora Franciszka Jabłońskiego. 

   Tego dnia podczas każdej Mszy św. młodzież przygotowująca się 

sakramentu bierzmowania przeprowadziła zbiórkę na Papieskie Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary, a także pomogli w akcji liczenia wiernych. 

 

    

   Po południowej Mszy św. odbył się XIII Małżeński Obiad na Plebanii. 



 
 
 

23 październik 2019r. 
   Dnia 23 października gościliśmy w naszej parafii ks. dr. prał. Dariusza 

Nowaka, proboszcza parafii pw. św. Floriana w Częstochowie, pod 

przewodnictwem którego odbyła się modlitwa różańcowa, a następnie 

wygłosił homilię podczas nowennowej Mszy św. 

  Ks. Prałat w swojej parafii podejmuje budowanie wspólnoty parafialnej 

poprzez małe wspólnoty, które spotykają się w domach parafian, na 

poszczególnych osiedlach. 

 

24 październik 2019r. 
   Dnia 24 października miało miejsce sprzątanie obejścia witkowskiego 

kościoła przez Rycerzy Kolumba. 



 
 
 

26 październik 2019r. 
   Dnia 26 października zakończono naukę dla narzeczonych. 

Na koniec narzeczeni wypełnili test z ogólnej wiedzy religijnej. 

 

 

27 październik 2019r. 
   Z okazji Nadzwyczajnego 

Miesiąca Misyjnego w naszej 

parafii gościło blisko 50 

animatorów misyjnych z naszej 

archidiecezji, którzy z rąk 

dyrektora diecezjalnego 

Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. 

kan. dr. hab. Franciszka 

Jabłońskiego otrzymali 

specjalne podziękowania. W uroczystej Eucharystii wzięli udział także 

członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z parafii w Szamocinie, 

którym towarzyszył, pochodzący z witkowskiej parafii, ks. Przemysław 

Robaszkiewicz. Nie zabrakło także podziękowań od animatorów dla ks. 

Dyrektora. 

 

 

 



 
 
 

28 październik 2019r. 
   Od 28 października przez kilka kolejnych dni 

pomagał naszym kapłanom w duszpasterstwie - 

misjonarz o. Sławomir Kurowski ze Zgromadzenia 

Ducha Świętego a pracujący od 18 lat w Meksyku (w 

środkowej części).    

 O. Kurowski pochodzi z par. pw. św. Wawrzyńca w 

Gnieźnie.  

 

 

31 październik 2019r. 
   Dnia 31 października odbył się Bal 

Wszystkich Świętych, w którym udziały 

brały dzieci przebrani za świętych. 

   Uroczystość rozpoczęła się 

nabożeństwem o godz. 17:00 w 

witkowskim kościele, a następnie bal z 

różnymi zabawami w Sali św. 

Wojciecha. 

   Dzieci były bardzo zadowolone oraz 

brały liczny udział w zabawie. 

 



 
 
 

1 listopad 2019r. 
   Dnia 1 listopada obchodziliśmy Uroczystość 

Wszystkich Świętych.  

Jak co roku o godz. 14:00 została odprawiona 

Msza św. na parafialnym cmentarzu za 

zmarłych tam spoczywających jak i bliskich 

zmarłych, których ciała znajdują się na innych 

cmentarzach. 

   Wierni licznie wzięli udział w Nabożeństwie, 

którzy przebywali przy grobach swoich bliskich. 

   Na tą uroczystość przybyli także wierni spoza 

witkowskiej parafii. 

 

 

 

3 listopad 2019r. 
   Dnia 3 listopada odbyło się  

spotkanie nowo zatwierdzonej Rady 

Ekonomicznej – członków i 

konsultorów. 

 

 

 



 
 
 

4 listopad 2019r. 
   Dnia 4 listopada miało miejsce sprzątanie kościoła, które wykonywali 

mieszkańcy Małachowa Wierzbiczanego oraz Małachowa Kępe. 

   Przy okazji został wykonany przegląd instalacji przed sezonem 

grzewczym. 

 

 

6 listopad 2019r. 
   Dnia 6 listopada na witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie Rycerzy 

Kolumba, poprzedzone Mszą św. o godz. 18:00 z ich udziałem. 



 
 
 

 8 listopad 2019r. 
   Dnia 8 listopada na Mszy św. o godz. 10:00 

obchodziliśmy  

100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Witkowie, którą 

odprawił ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. W homilii 

celebrans przypomniał rolę nauczycieli i wspólnoty 

szkolnej. 

    Podczas tej pięknej uroczystości został poświęcony 

nowy sztandar dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. 

 
     

 

       9 listopad 2019r. 
   Dnia 9 listopada odbyło się na witkowskiej  

plebanii spotkanie ks. Juliana z uczniami  

klas VIII B, przy smacznym młodzieżowym posiłku. 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 listopad 2019r. 
   Dnia 10 listopada po południowej Mszy 

św. odbył się XIV Niedzielny Obiad dla 

Małżonków. 

 

 

 

11 listopad 2019r. 
   Dnia 11 listopada w Święto Odzyskania 

Niepodległości na Mszy św. o godz. 10:30 

modliliśmy się w intencji Ojczyzny, w której  

wzięli udział Przedstawiciele Gminy oraz 

uczniowie szkół ze sztandarami oraz 

witkowscy wierni. 

           Po uroczystej Mszy św. spotkaliśmy 

się pod pomnikiem, gdzie został 

przedstawiony przepiękny montaż  

słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie z okazji 101. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   Natomiast w godzinach wieczornych na  

witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie 

 lektorek oraz niewiast prowadzących różaniec. 

 

 

 

 

13 listopad 2019r. 
   Dnia 13 listopada podczas wieczornej 

Mszy św. jeden ze współbraci Rycerzy 

Kolumba – Kanclerz Janusz Rabiega 

obchodził wraz z żoną 35 rocznicę 

ślubu. 

   Po Eucharystii na plebanii odbyło się 

spotkanie Margaretek oraz Rycerzy 

Kolumba. 

 

 

 

 

 



 
 
 

18 listopad 

2019r. 
   Dnia 18 listopada ksiądz kan. 

Franciszek Jabłoński brał udział w 

posiedzeniu Komisji Episkopatu 

ds. Misji w Częstochowie.  

 

 

20 listopad 2019r. 
   Dnia 20 listopada po wieczornej Mszy św. 

odbyło się na witkowskiej plebanii przy słodkim 

poczęstunku spotkanie członków Arcybractwa 

Straży Honorowej NSPJ. 

   Podczas agapy miało miejsce przekazanie 

wspólnoty przez Panią Krystynę Rachelską Pani 

Elżbiecie Kowalskiej.  

Serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

21 listopad 2019r.  
   Dnia 21 listopada w godzinach 

popołudniowych klasa VIII C Szkoły 

Podstawowej im. Adama Borysa w 

Witkowie przybyła na plebanię. 

   Organizatorem był ksiądz Prefekt. 

Tradycyjnie na stole pojawił się typowo 

młodzieżowy posiłek – pizza. 

 

 

 

 

22 listopad 2019r.  

Dnia 22 listopada w dzień wspomnienia św. Cecylii – 

Patronki muzyki kościelnej i śpiewu liturgicznego odbyło się 

spotkanie Witkowskiego Chóru Parafialnego wraz z 

witkowskim organistą.  

 

 

 



 
 
 

24 listopad 2019r.  

   W niedzielę 24 listopada 2019 r. na 

zaproszenie naszego nowego członka 

księdza Juliana Wawrzyniaka do kościoła 

parafialnego pw. Św. Mikołaja przybyli 

Bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

z Witkowa i Wrześni wraz z pocztem 

sztandarowym na uroczystą Mszę św. w intencji zmarłych Braci KBS. Po 

wspólnej modlitwie bracia udali się na plebanię, gdzie zostali 

poczęstowani smacznym obiadem. Przy stole wspominano niedawno 

zmarłych członków Bractwa, a także omawiano bieżące sprawy. 

 

 

25 listopad 2019r.  

   Dnia 25 listopada kandydaci do 

bierzmowania gościli na witkowskiej 

plebanii w celu przygotowywania świec 

adwentowych. 

 

26 listopad 2019r.  

   Natomiast 26 listopada kolejna grupa  

bierzmowanych pakowała misyjne materiały  

na kolędników misyjnych. 



 
 
 

27 listopad 2019r. 
   Dnia 27 listopada odbyły się na 

witkowskiej plebanii obrady członków i 

konsultorów Parafialnej Rady 

Ekonomicznej. Kilka godzin dyskutowano 

nt. inwestycji i prac remontowych w 

parafii. 

 

 

 

 

29 listopad 2019r. 
   Dnia 29 listopada miało miejsce spotkanie małżonków z Ruchu 

Światło-Życie gałęzi Domowy Kościół, podczas którego odmawiana była 

wspólna modlitwa, dzieliliśmy się słowem Bożym na najbliższą niedzielę i 

pracowaliśmy w grupach na temat nowego programu duszpasterskiego 

pt. Wielka Tajemnica Wiary.  

   Na zakończenie umililiśmy sobie czas pyszną kawą oraz słodkim. 

 

 

 

 

 



 
 
 

30 listopad 2019r.  
   Dnia 30 listopada delegacja naszej 

parafii, jako przedstawiciele dekanatu 

witkowskiego wraz z księdzem Prefektem, 

odebrała świecę, która będzie 

towarzyszyła nowennie przed 

nawiedzeniem kopii Cudownego Obrazu 

Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji 

gnieźnieńskiej. 

  Uroczystość miała miejsce w czasie 

nieszporów w katedrze w Gnieźnie. 

   

  Tego samego dnia rozpoczęliśmy Nowy Rok 

Liturgiczny – Adwent.  

O godz. 17:30 miały miejsce I uroczyste Nieszpory, 

poświęcenie opłatków na stół wigilijny, wieńca 

adwentowego ze świecami roratnymi oraz świec 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na Mszy św. o godz. 18:00 została  

zapalona pierwsza świeca Adwentowa  

przez Rycerza Kolumba, Pana Lesława. 

 

 

 



 
 
 

2 grudzień 2019r.  

   Dnia 2 grudnia gościliśmy w naszej 

parafii o. Sławomira Kurowskiego z 

Meksyku, który w tym roku odwiedził już 

naszą wspólnotę. 

 

3 grudzień 2019r.  

   Dnia 3 grudnia w godzinach 

popołudniowych na witkowskiej plebanii 

zagościli uczniowie klasy VIII E. 

   Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło 

się przygotowanie do bierzmowania jednej 

z grup.  

 
 

   Tego dnia rozpoczęliśmy także roraty, 

podczas których uczestniczyło 100 dzieci.  

    

 
 

 

 



 
 
 

5 grudzień 2019r.  

    Dnia 5 grudnia w witkowskim kościele trwały porządki, które 

wykonywali mieszkańcy Mąkownicy. 

 

 

 

    Natomiast o godz. 11:00 pod przewodnictwem bp. 

Bogdana Wojtusia odbyła się Msza św. dla Jubilatów, 

którzy obchodzili 50.i 60. rocznicę zawarcia sakramentu 

małżeństwa. Po Eucharystii miało miejsce wręczenie 

pamiątkowych certyfikatów i przyjście do Domu Kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 grudzień 2019r.  

   Dnia 6 grudnia obchodziliśmy święto patronalne parafii. 

Z tej okazji o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. dla chorych i 

starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.  

Sakrament ten przyjęło 75 osób.  

 

 

   Św. Mikołaj patronuje także wspólnocie 

parafialnej w Powidzu. Uroczystej mszy 

świętej przewodniczył i homilię wygłosił 

ks. Julian Wawrzyniak. 

 

  W wieczornych godzinach na witkowską 

plebanię na kolację zostali zaproszeni 

dyrektorzy szkół, katecheci oraz 

przedstawiciele wspólnot duszpasterskich 

działających na parafii. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 grudzień 2019r.  

 

Dnia 7 grudnia na Mszy św. o godz. 8:00 odbyły się roraty dla dzieci, a 

następnie na plebanii czekało na nich pyszne śniadanko. 

 

   

  Tego dnia w Gnieźnie odbył się 27. Spotkanie Rodziców Misjonarzy, w 

których uczestniczył ks. kan. Franciszek Jabłoński, abp. Prymas Polski 

Wojciech Polak oraz bp. Bogdan Wojtuś. 

 

 

 



 
 
 

 

8 grudzień 2019r.  

  Dnia 8 grudnia z okazji patrona parafii, św. 

Mikołaja, gościliśmy  

bp. Bogdana Wojtusia, który przewodniczył 

uroczystej Eucharystii i wygłosił homilię. Po 

mszy św. zostały wręczone medale i dyplomy 

Zasłużony dla Parafii. Na pozostałych mszach 

św. słowo Boże głosił ks. kan. Roman 

Jakubowski. 

 

 

 

 

 

 

 

   Tego dnia odwiedził naszą parafię nasz patron – św. Mikołaj, który 

wręczył dzieciom małe podarunki. 

 

 

 



 
 
 

9 grudzień 2019r.  

   Dnia 9 grudnia w Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP obchodziliśmy Parafialny Dzień 

Medalika i Krzyżyka.  

Z tej okazji po każdej Mszy św. odbyło 

poświęcenie medalików i krzyżyków, a na 

wieczornej o godz. 18:00, wręczenie oraz 

poświęcenie medalików dzieciom 

przygotowującym się do życia eucharystycznego. 

 

 

 

 

11 grudzień 2019r.  

   Dnia 11 grudnia na wieczornej Mszy 

św. brali udział Rycerze Kolumba, a po 

Mszy św. na plebanii miało miejsce 

uroczyste przyjęcie nowych kandydatów. 

 

 

12 grudzień 2019r.  

   Dnia 12 grudnia ks. kan. Franciszek 

Jabłoński uczestniczył na kolacji wigilijnej 

dla osób Starszych i Samotnych w sali w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. 

Na spotkaniu brał udział Burmistrz, 

Zastępca Burmistrza oraz Przedstawiciele z 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 



 
 
 

14 / 15 grudzień 2019r.  

      W dniach 14 / 15 grudnia w Domu Katolickim odbył się Parafialny 

Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

 

 

15 grudzień 2019r.  
   Dnia 15 grudnia gościliśmy w naszej parafii 

dr hab. Mieczysława Guzewicza, który 

podczas Mszy św. głosił świadectwo swojego 

zaangażowania w pomoc małżeństwu i 

rodzinie. 

 

 

   Po południowej Mszy św. odbył się XV Obiad dla 

Małżonków, w którym brali udział rodzice dziecka 

przygotowującego się do życia Eucharystycznego 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   Natomiast po wieczornej Mszy 

św. Pan Mieczysław Guzewicz 

prowadził spotkanie formacyjne 

dla rodziców dzieci 

przygotowujących się życia 

eucharystycznego. 

 

 

 

Tego samego dnia ks. kan. Franciszek 

uczestniczył na spotkaniu opłatkowym w 

Strzyżewie Witkowskim. 

 

 

 

 

17 grudzień 2019r.  

   Dnia 17 grudnia ksiądz kanonik Franciszek Jabłoński brał udział w 

przedświątecznym spotkaniu Stowarzyszenia Promyk. 

 

 

 



 
 
 

   Tego dnia po wieczornej Mszy na plebanii  

odbyło się spotkanie dla kandydatów do  

bierzmowania z grypy Pana Wojciecha.  

 

 

18 grudzień 2019r.  

      Dnia 18 grudnia w godzinach dopołudniowych kolędnicy ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie odwiedzili witkowską 

plebanię podczas której miała miejsce agapa z przepyszną kawą oraz z 

ciastem. 

 

   

 Natomiast w godzinach popołudniowych  

ksiądz kanonik posługiwał z sakramentem  

pojednania oraz odprawiał Mszę św. w kaplicy  

w  Wiekowie, a ks. Julian był z duszpasterską  

posługą w Zakładzie Poprawczym w Witkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

20 grudzień 2019r.  

   Dnia 20 grudnia w witkowskich szkołach odbywały się jasełka 

przygotowane przez uczniów poszczególnych szkół. 

  W związku z zaproszeniem dyrekcji 

szkół, ks. kanonik przyglądał się 

pięknym pokazom w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych oraz w Szkole 

Podstawowej nr 2, natomiast ks. 

Julian – w Szkole Podstawowej nr 1. 

 

     



 
 
 

   Po pięknych pokazach jasełkowych,  

ks. Franciszek spotkał się z dziećmi  

pierwszokomunijnymi w Szkole Podstawowej nr 1. 

 

    

 

    

    

 

A na zakończenie dnia, witkowski 

proboszcz uczestniczył na spotkaniu 

opłatkowym Straży Pożarnej, natomiast 

ks. Prefekt został zaproszony na 

spotkanie wigilijne Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego.  

  

 

 

 

 

 



 
 
 

21 grudzień 2019r.  

 

   Dnia 21 grudnia witkowski proboszcz ks. kan. 

Franciszek Jabłoński obchodził swoje 55 urodziny.  

Z tej okazji w godzinach porannych jubilata odwiedziła 

delegacja dzieci ze Szkoły Podstawowej. Podczas 

wieczornej Mszy św. sprawowanej przez ks. Prefekta 

modliliśmy się w intencji witkowskiego duszpasterza, a 

następnie odbyło się spotkanie przy kawie dla 

przybyłych delegacji. 

 

 

 

 

 

 

 

   Tego dnia do godziny 17:00 trwał 

także Parafialny Dzień Spowiedzi 

Adwentowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

22 grudzień 2019r.  

 

   Dnia 22 grudnia w Salce św. Wojciecha w godzinach dopołudniowych 

odbyło się przedstawienie o choince dla dzieci. 

Natomiast o godzinie 15:00 w tym samym miejscu miało miejsce 

Przedświątecznie Parafialne Spotkanie dla Seniorów, podczas którego 

towarzyszył ks. kanonik Franciszek 

 

23 grudzień 2019r.  

   W przeddzień Wigilii Narodzenia Pańskiego w godzinach 

dopołudniowych trwało przedświąteczne dekorowanie witkowskiego 

kościoła, której akcję podjęli Rycerze Kolumba pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety. 

 



 
 
 

24 grudzień 2019r.  

    

W dzień Wigilii Narodzenia 

Pańskiego w godzinach 

popołudniowych witkowscy 

duszpasterze: ks. Profesor oraz ks. 

Prefekt uczestniczyli na Wieczerzy 

Wigilijnej w Zakładzie Poprawczym 

w Witkowie. 

 

 

  Msze św. w Noc Bożego Narodzenia, czyli Pasterski sprawowane były 

o godzinie 21:00 oraz o północy, 

które celebransowali obydwoje 

duszpasterze. Na każdej Mszy św. 

uczestniczyli Rycerze Kolumba, a 

frekwencja wiernych była bardzo 

duża. 

 



 
 
 

26 grudzień 2019r.  

   W Święto św. Szczepana modlił się z nami ks. Przemysław 

Robaszkiewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 grudzień 2019r.  

   Dnia 27 grudnia w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty miał 

miejsce obrzęd poświęcenia wina, które następnie otrzymali wierni 

uczęszczający w Mszach św.  

Nabożeństwo sprawował ks. Przemysław Robaszkiewicz. 

 

 



 
 
 

   Tego dnia rozpoczęło się kolędowanie po witkowskich parafianinach. 

 

 

 

  

 

 

 

 

29 grudzień 2019r.  

   Dnia 29 grudnia podczas każdej Mszy św. miało miejsce odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich, błogosławienie par oraz wręczenie projektu 

tygodniowej modlitwy za męża i żonę wykonane przez ks. kan. 

Franciszka Jabłońskiego. 

  



 
 
 

31 grudzień 2019r.  

   Dnia 31 grudnia żegnaliśmy rok 2019, a 

witaliśmy 2020. Z tej okazji Msza św. 

dziękczynna odbyła się o godzinie 18:00, którą 

celebrował ks. Prefekt, a towarzyszył mu 

przyszły ksiądz – Krzysztof Stawski. 

Ołtarz licznie zapełnili Rycerze Kolumba oraz 

Służba Liturgiczna, a wierni licznie wzięli udział 

w Nabożeństwie.  

 

 

   Tego dnia w Domu Katolickim w godzinach 20:00 

– 1:00 odbyła się I Parafialna Randka Małżeńska z 

wodzirejem, w której udział wzięła skromna ilość 

witkowskich małżonków. 

Zabawa rozpoczęła się przemową oraz życzeniami 

witkowskich duszpasterzy, a następnie Wielkiego 

Rycerza, Pana Kazimierza Kaczmarka.  

Każdy z uczestników był bardzo zadowolony z 

pomysłu organizatora – ks. kanonika Franciszka.  

 

 

 

 

 



 
 
 

   O północy ks. Prefekt 

Julian Wawrzyniak 

przewodniczył na Mszy św. 

sprawowanej z okazji 

Nowego Roku w Domu 

Zakonnym Zgromadzenia 

Sióstr św. Dominika w 

Mielżynie. 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

ROKU 2019 

 

  

 

 

 

 

Chrzty: 51 dzieci 

I Komunia św.: 43 dzieci 

Bierzmowanie: 153 osoby 

Sakrament małżeństwa: 23 pary 

Do domu Ojca odeszło: 85 osób 

 


