
III  Niedziela Wielkiego Postu
Z życia wspólnoty parafialnej

Miniony Tydzień:
1. Do  wspólnoty  parafialnej  został  przyjęty

Krzysztof  Janaszak.  Do  Domu Ojca  odszedł:
Andrzej Wronka.

2. Dla rodzin, które wpłaciły na daninę diecezjal-
ną na rok 2020 r. zostało wysłane podziękowa-
nie od Parafialnej Rady Ekonomicznej wraz z
gazetą „Dobre Nowiny”.

Przyszły Tydzień: 
3. W poniedziałek  o godz. 11:00 Msza św. po-

grzebowa w intencji śp. Mieczysława Kaźmier-
czaka. Msza św. będzie transmitowana. 

4. W  poniedziałek zapraszamy  niewiasty  na
Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy św. wręcze-
nie pamiątki: „Dziękuję ci kobieto”.

5. W  piątek o  godz.  17:30  Droga  Krzyżowa.
Szczególnie zapraszamy uczniów z klasy V.

6. W sobotę na godzinę 9:00 zapraszamy miesz-
kańców Osiedla nr 3 i Witkówka do posprząta-
nia Kościoła.

7. W przyszłą  niedzielę  zapraszamy do kawia-
renki,  gdzie ozdoby wielkanocne ręcznie wy-
konane oraz ciasto i  kawę będą sprzedawane
przed grupę lektorek.

8. Przypominamy,  że  została  utworzona  strona
naszego cmentarza:
http://cmentarz.iwitkowo.pl, na której można 
sprawdzić  opłatę  prolongat  swoich  bliskich
zmarłych. Informujemy także o możliwości do-
dania zdjęcia nagrobka, wysyłając je na maila: 
cmentarz.witkowo@wp.pl.

Niedziela:
9. Zapraszamy  do  kawiarenki,  w  której  można

nabyć ciasta i torty z okazji Dnia Kobiet wyko-
nane  przez  Stowarzyszenie  Powołań  Kapłań-
skich.

10. Zachęcamy do nabycia  naszej  parafialnej  ga-
zetki w cenie 1 zł oraz „Przewodnika Katolic-
kiego”, w cenie 6 zł.

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom
Duszpasterze życzą dobrej niedzieli 
i całego tygodnia. Szczęść Boże!
Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska

Zaproszenie do gorliwości o Dom Boży

Wprowadzenie do Mszy św.

To już III Niedziela Wielkiego Postu. Dziś
Chrystus zaprasza każdego z nas do gorliwości o
Dom Boży. 

Postarajmy  się  jak  najpiękniej  przeżyć  tę
Eucharystię  i  prośmy,  aby  nasze  oczekiwanie
Świąt  Wielkanocnych  wypełniało  zatroskanie  o
naszą parafialną wspólnotę oraz gorliwe oddawa-
nie  się  modlitwie,  czynom  pokutnym  i  dziełom
miłosierdzia.

Wprowadzenie do Aktu pokutnego
Jako  trzeci  z  siedmiu   grze-
chów  głównych  wymieniona
jest  nieczystość.  Czym  jest
nieczystość?  Wyborem  wła-
snej pożądliwości, której isto-
tą  jest  zawłaszczenietego,  co
się  nie  należy.  Często  stoi  u

źródeł zdrady,  rozwodów,  wykorzystywania  dru-
giego człowieka jako obiektu pożądania, traktowa-
nia go jak rzeczy. Czy ulegam swojej pożądliwo-
ści w myślach, słowach, uczynkach? 

Uznając nasze grzechy i słabości, dziś Pana
Boga  przeprośmy  szczególnie  za  każdy  grzech
nieczystości, z nadzieją, że Bóg podźwignie nas w
swoim  miłosierdziu,  a  otrzymana  łaska  pozwoli
także nam przebaczyć tym, od których sami do-
świadczyliśmy zranienia. 

Parafialne Wiadomości Witkowskie 3(7)2021

http://cmentarz.iwitkowo.pl/
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Komentarz do procesji z darami

Za chwilę wraz z naszymi ofia-
rami materialnym przyniesiemy
do ołtarza  dary  chleba  i  wina,
które  mocą  Ducha  Świętego

staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Św. Paweł w
Drugim  Liście  do  Koryntian  pisze:  „Radosnego
dawcę  miłuje  Bóg”  (2Kor,  9,  6).  Niech złożona
przez  nas  ofiara  materialna  będzie  świadectwem
naszej  wiary  i  troski  o  codzienne  życie  parafii.
Mając świadomość, że „nie ma wiary bez ofiary”
stańmy się tym „radosnym dawcą”.

Komentarz na rozesłanie

Rozpoczęliśmy III tydzień Wielkiego Postu. Niech
dar Bożego błogosławieństwa umocni nas w gorli-
wości  o  Dom  Boży  i  w  wiernym  wypełnianiu
przykazań wszędzie tam, dokąd jesteśmy posłani:
w rodzinie, w pracy, w szkole. Pieśń na zakończe-
nie: 3x Któryś za nas cierpiał rany.

Aby liturgia stawała się piękna cz.3.
Liturgia Słowa

Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Wszystko się
stało - takie Słowo ma moc od Boga. I zechciał je
dać  nam,  abyśmy  się  nim  karmili,  a  w  sposób
szczególny  celebrowali  je  podczas  sprawowania
Liturgii Słowa. 

Lekcje  w  szkole  Jezusa  Chrystusa  rozpo-
czynają czytania: w dni powszednie jedno czytanie
ze Starego Testamentu, a w niedziele i święta oraz
uroczystości dwa czytania – drugie z Nowego Te-
stamentu, przedzielone psalmem responsoryjnym.
Zarówno czytać  jak  i  śpiewać  w czasie  Liturgii
Słowa mogą  wyznaczone osoby świeckie:  lekto-
rzy, lektorki, psałterzyści. 

Psalm nie jest przerwą muzyczną, ale jako
odpowiedź na pierwsze czytanie,  a  często i  jako
główny klucz do zrozumienia całej Liturgii Słowa,
pozwala  nam także nastroić  się  na  Słowo,  które
przekazuje nam sam Jezus Chrystus w Ewangelii.

I  ten moment – Ewangelia  –
stanowi meritum tej części Litur-
gii.  Wykonywany jest  przez bi-
skupa,  prezbitera  lub  diakona.
Kapłan przed przystąpieniem do
przekazu Dobrej Nowiny kłania
się przed ołtarzem, zanosi w ci-

szy modlitwę: „Pan niech będzie w sercu moim i
na ustach moich, bym godnie i  umiejętnie głosił

Jego Ewangelię.  Amen”. Po Ewangelii  celebrans
odmawia modlitwę – „Przez te  słowa Ewangelii
niechaj będą zgładzone nasze winy”. Teksty czy-
tań lekcji i Ewangelii nie są przypadkowe wybra-
ne. Dobierane są zgodnie z rytmem roku liturgicz-
nego i nawiązują do wspomnienia z okresu świą-
tecznego lub zwykłego. 

Lekcjonarz składa się z
IX tomów i  podzielony  jest
na  cykle.  Czytania  niedziel-
ne,  uroczystości  i  święta  –
cykl trzyletni (A-B-C).  Czy-
tania  na  dni  powszednie  –
cykl dwuletni (I-II). Jak waż-

ne lekcje niosą ze sobą treści przekonuje się ten,
kto się wsłucha w teksty głoszone podczas Mszy
św.  Dobrze,  jeśli  jeszcze  w  zaciszu  domowego
ogniska, przed wyjściem na Mszę św., znajdziemy
czas, by zapoznać się z tymi tekstami, a szczegól-
nie z Ewangelią, co pomoże nam lepiej je przyjąć i
zrozumieć. Wyjątkowym dopełnieniem, mogącym
nam pomóc jeszcze pełniej zrozumieć zasłyszane
Słowo,  są  objaśnienia  kapłana  podczas  homilii.
Warto tutaj zauważyć, że w naszej wspólnocie ka-
zania głoszone są również w dni powszednie, co
nie  jest  takie  oczywiste  w innych parafiach.  Jak
echo brzmią mi w uszach słowa ks. Kanonika, któ-
re w sposób humorystyczny ukazują ważność Sło-
wa Bożego: „Kazanie można przespać, ale nigdy
nie wolno nam przespać Słowa Bożego, gdyż Bóg
bezpośrednio mówi da nas”. Po homilii następuje
wyznanie naszej wiary Credo (w niedziele i świę-
ta). Pamiętajmy, że na słowa „I za sprawą Ducha
Świętego…” wszyscy czynimy skłon (w Boże Na-
rodzenie i w Zwiastowania Pańskiego na powyż-
sze  słowa wszyscy w kościele  klękamy).  W dni
powszednie przechodzi się od razu do Modlitwy
wiernych  (powszechnej).  Bardzo  ważne,  aby  tę
modlitwę czytali właśnie wierni. 

W naszej  wspólnocie,  co  trzeba  podkreślić,
na  każdą  niedzielę  modlitwę  wiernych  układają
małżonkowie. Składa się ona z sześciu do maksy-
malne ośmiu próśb: za Kościół i  za tych, którzy
mu przewodniczą,  za  rządzących,  za  potrzebują-
cych, za wszystkich zmarłych i polecanych w in-
tencji Mszy św., za wspólnotę parafialną i za nas
samych.  Od  wielu  lat  można  zauważyć  spadek
uczestnictwa mężczyzn we wspólnocie Kościoła.
Dlatego remendium (lekiem) na tę sytuację mogą
być niewiasty, które czytając Słowo Boże przycią-
gną do wspólnoty płeć przeciwną. Piękno prezen-
towania Słowa zależy w dużej mierze od niewiast.  
Ich wrażliwość jest większa niż mężczyzn. Ucho



męskie jest wyczulone na głos damski (walory ze-
wnętrzne, jak ubiór, też pozostaje nie bez znacze-
nia).  Wsłuchujemy się i  jesteśmy uważniejsi.  To
dlatego prezentowane przez Panie treści mogą być
odebrane przez większą liczbę nas - mężczyzn. 

W  naszej  wspólnocie  można  zauważyć
wzmożoną aktywność kobiet w diakoni Słowa Bo-
żego. Nasze niewiasty odpowiadając na zaprosze-
nie  zaczęły  szturmować  –  dosłownie,  ambonę.
Zrzeszyły się i  mają dyżury, codziennie czytając
lekcje podczas Mszy św. Odpowiedziały one m.in.
na prośbę papieża Franciszka, aby kobiety bardziej
zaangażowały się w posługę jako lektorki. Ponad-
to coraz śmielej wykonują psalmy, często a capella
w Dniu Pańskim. 

Gdy zaczynałem swoją posługę jako lektor,
zacząłem zauważać więcej: przede wszystkim, że
treści zapisane, przez wieki i z przed wieków, są
wciąż aktualne i nie ulegają przedawnieniu. Czu-
łem i czuję w tych tekstach „...miarę dobrą, ubitą,
utrzęsioną  i  wypełnioną  ponad brzegi…” (Łk  6,
38). Tak Pan nam odmierza, że każdego dnia mo-
żemy stawać się bogatsi wewnętrznie przez to Sło-
wo.  I,  co  najciekawsze,  lektura  Pisma  Świętego
cały  czas  ma  nam  do  przekazania  coś  nowego.
Wszystko zależy od nas, jak do tego podejdziemy
i czy chcemy uwierzyć w to, co chce nam przeka-
zać nasz Stwórca. Kierując się tym Słowem w co-
dziennym życiu,  możemy poznawać siebie,  kon-
frontować się z Nim. Co więcej – możemy prowa-
dzić otwarty dialog z Panem Bogiem przez zagłę-
bianie się w lekturę Pisma natchnionego. Ale wy-
maga to naszego wysiłku, a przedewszystkim cza-
su,  który  w dzisiejszym świecie  jest  walutą  naj-
droższą. 

Paweł Dębiak

Nasz kościół parafialny cz.3.
Prezbiterium

Nasz kościół  zbudowany w stylu klasycy-
stycznym,  na  planie  prostokąta,  jako  obiekt  bu-
dowlany składa się z kruchty z wieżą nakrytą heł-
mem,  korpusu  nawowego,  transeptu  pozornego,
prezbiterium  z  absydą,  zakrystii,  oratorium  Ko-
lumbów, chóru i kaplic bocznych. W tym artykule
chcielibyśmy Państwu przedstawić opis prezbite-
rium z krótkim rysem historycznym oraz jego wy-
posażeniem.  
Prezbiterium  -  dawniej  chór  kapłański,  jest  to
przestrzeń  przeznaczona  dla  duchowieństwa  i
służby  liturgicznej.  W naszym kościele  jest  ona
wydzielona  od  reszty  świątyni  podwyższeniem
dwustopniowym,  balaskami  oraz  łukiem  tęczo-

wym  ozdobionym  motywem  winorośli  (wino  i
Krew Chrystusa), u góry zwieńczony kielichem z
hostią.  Po  obu stronach kielicha  widnieją  snopy
zboża (mąka, chleb, Ciało Chrystusa). Na sklepie-
niu łuku tęczowego znajduje się symbol zstępują-
cego  Ducha  Świętego  w  postaci  gołębicy.  Na
bocznych ścianach frontowych prezbiterium znaj-
dują się obrazy przedstawiające - po lewej stronie
obraz Świętej Rodziny, którego autorem jest prof.
Kwiatkowski z Warszawy, a po prawej stronie ob-
raz  Matki  Boskiej  Niepokalanej,  namalowany
przez prof. Jerzego Hoppena. Na uwagę zasługują
bogato zdobione ramy obrazów z głęboką symbo-
liką.  W  zwieńczeniu  ramy  obrazu  Matki  Bożej
Niepokalanej widnieje korona, w tarczy graficzny
napis „MARYJA”, obłożony kapą, po bokach de-
koracyjne elementy roślinne, a u dołu, w otoczeniu
wieńca z róż, godło państwa Polskiego. W zwień-
czeniu ramy obrazu Świętej Rodziny widnieje ko-
rona królewska, w tarczy monogram IHS zwany
także chrystogramem (grecki skrót imienia Jezus),
obłożony kapą, boki obrazu ozdobione motywem
roślinnym, w który wkomponowane są dwie tarcze
z literami A i Ω (pierwsza i ostatnia litera klasycz-
nego alfabetu greckiego), symbol wszechmogące-
go Boga jako Stwórcy i Tego, który wszystko do-
pełnia.  W  absydę  kościoła  wpisany  jest  ołtarz
główny, który został zbudowany w latach 1855-65
z inicjatywy ks. prob. Pawła Krygiera, a konsekro-
wany  w  dniu  11  lutego  1889  r.  przez  ks.  bp.
Edwarda  Likowskiego,  sufragana  poznańskiego.
Ołtarz  zbudowany  w  stylu  klasycystycznym  w
systemie murowym z cegły, otynkowany i pokryty
warstwą dekoracyjną stiuku,  z  wieloma detalami
architektonicznymi  w kolorze  złotym,  w postaci
kolumn zwieńczonych głowicą koryncką, podcią-
gów,  niszy,  pilastrów.  Pułap  ołtarza  w kształcie
łuku zakończony meandrem roślinnym. Pod puła-
pem po lewej i prawej stronie umiejscowiono figu-
ry dwóch aniołów. W niszach po obu stronach oł-
tarza umieszczono postacie (drewniane rzeźby, po-

złacane). Brak jest infor-
macji kogo one przedsta-
wiają.  Na  dwustopnio-
wym podwyższeniu  stoi
murowany  ołtarz  z  ka-
mienną  mensą,  trwale
wskazujący  na  Jezusa
Chrystusa, który jest ży-
wym kamieniem (por.  1
P 2,4; Ef 2,20). W część
frontową  ołtarza  wpisa-
ny jest pelikan - symbol



Chrystusa  i  Eucharystii  -  karmiący swoje  młode
własną krwią, jest oznaką ofiarności, poświęcenia
i miłości rodzicielskiej. Na mensie stoi  taberna-
kulum (tabernaculum - namiot), składa się z sejfu
z dwoma rozwieranymi drzwiczkami, na których
znajdują się repusowane dwa anioły w pozycji klę-
czącej, boki zdobią wykonane w tej samej technice
elementy  roślinne  i  kłosy zbóż.  Obłożone  drew-
nem dębowym, obitym blachą cynkową pozłaca-
ną.  Na  tabernakulum  znajduje  się  nadstawa  w
kształcie hełmu, wzorowanego na hełmie bazyliki
prymasowskiej  w  Gnieźnie.  Z  kopuły  nadstawy
spogląda  na  nas  Baranek  Boży,  symbolizujący
ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupie-
nia ludzkości (Iz 53,7). W środku ustawiono srebr-
ny krucyfiks z relikwiami św. bp. Wiktoryna. Ca-
łość tabernakulum została ufundowana i przekaza-
na jako dar dla parafii przez Janinę Seredyńską w
1963 r. Od roku 1955 w centralnym punkcie ołta-
rza głównego znajduje się obraz patrona parafii -
św.  Mikołaja  -  namalowany  przez  prof.  Leona
Drapiewskiego z Poznania. Po obu stronach pre-
zbiterium  zawieszone  są  lampki  wieczne,  które
wskazują na obecność Chrystusa w tabernakulum.
Po roku 1968 prezbiterium przebudowano dosto-
sowując je do współczesnej Liturgii, wyposażając
je w ołtarz (facie ad populum - twarzą do ludu),
ambonę do Liturgii Słowa, miejsce przewodnicze-
nia, stolik kredencyjny i sedilia. Ołtarz, na którym
pod sakramentalnymi znakami uobecnia się Ofiara
krzyża jest także stołem Pańskim. W naszym ko-
ściele zbudowany jest z drewna dębowego. Trzon
podstawy w kształcie monolitycznego trapezu, ob-
łożony płaskorzeźbą (czekanką) przedstawiającą z
jednej strony Jezusa podczas ostatniej Wieczerzy,
z drugiej zaś zmartwychwstałego Baranka. Mensą
ołtarza  jest  masywna  konstrukcja  dębowa  w
kształcie łodzi przykryta obrusem. Przed ołtarzem
po lewej stronie stoi krucyfiks, a obok niego w ba-
rokowych lichtarzach dwie świece woskowe. Ca-
łość wystroju prezbiterium dopełnia obraz Matki
Boskiej  Wniebowziętej  znajdujący  się  na  po-
wierzchni  sufitu,  wykonany  w technice  sgraffito
przez prof. Leona Drapiewskiego z Poznania. 

Dariusz Pustelnik
Bibliografia: Dzieje Witkowa, praca zbiorowa pod
redakcją Przemysława Hausera

Pokochać parafię cz. 3.
Poniżej prezentować będziemy zestawienia ukazu-
jące procent wiernych z domów rodzinnych z po-
szczególnych ulic, którzy uczestniczyli w kolędzie
oraz procent tych, którzy przekazali ofiary na da-
ninę diecezjalną. 

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Danina

1. Jodłowa 0,00% 0,00%

2. Lotnicza 0,00% 7,14%

3. Wschodnia 0,00% 0,00%

4. Wodociągowa 0,00% 0,00%

5. Szampańska 0,00% 0,00%

6. Magnoliowa 10,00% 10,00%

7. Radosna 10,00% 20,00%

8. Harcerska 18,75% 12,50%

9. Północna 20,59% 20,59%

10. Czerniejewska  (blo-
ki)

24,05% 45,57%

11. Armii Poznań 25,00% 18,75%

12. Piękna 25,00% 0,00%

13. Zuchów 25,00% 0,00%

14. Chłądowo 25,86% 18,97%

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara

Smaki Kuchni Prefektowskiej
Jogurtowiec gryczany 

 1 szklanka mąki gryczanej pełnoziar-
nistej,4 jajka
200 g naturalnego jogurtu gęstego
lub greckiego

 2 łyżki ksylitolu 
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 odrobina cynamonu
 owoce – np. porzeczki, maliny, jeżyny, jagody

Białka ubić na sztywną pianę, najlepiej z odrobiną soli.
Dodać żółtka, jogurt, ksylitol i wymieszać. Połączyć z
mąką, proszkiem do pieczenia i cynamonem. Dorzucić
owoce  i  delikatnie  wymieszać.  Przelać  do  keksówki
wyłożonej papierem i piec pół godziny w temperaturze
180 C. Życzę smacznego!    

ks. Julian Wawrzyniak
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