
 

 VI Niedziela Wielkiego Postu -  

Niedziela Palmowa 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do wspólnoty parafialnej zostali przyjęci: Jan 

Trudziński oraz Wojciech Kadrzyński. Do Domu 

Ojca odeszli: Edward Kuźma, Irena Miążek, Jani-

na Szczepańska, Czesław Majchrzak oraz Genowe-

fa Król. 

2. W ubiegłą niedzielę podczas kiermaszu świątecz-

nego zostało zebranych 883 zł, które zostaną 

przeznaczone dla potrzebujących. 

3. Dziękujemy osobom, które włączyły się w Dzieło 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (53 osoby) 

oraz dwóm rodzinom za ofiarowanie bezdotyko-

wych kropielnic, które zostały zamontowane w 

głównej kruchcie.  

Przyszły Tydzień:  

4. W Wielki Czwartek o godz. 18:00 Msza święta 

upamiętniająca ustanowienie Eucharystii i Ka-

płaństwa, podczas której będziemy się modlić w 

intencji naszych Duszpasterzy. Tego dnia nie bę-

dzie Mszy Świętej porannej. 

5. W Wielki Piątek od godz. 9.00 odwiedzimy cho-

rych ze spowiedzią wielkanocną. Natomiast cho-

rych, którzy zechcą przyjąć tylko Komunię Świętą 

odwiedzimy w Wielką Sobotę również od godz. 

9:00. Ze względu na panującą pandemię, prosimy 

wszystkie osoby chore, pragnące przystąpić do 

spowiedzi świętej lub przyjąć Komunię świętą 

zgłaszać do środy pod numerem: 729 339 709. 

6. W Wielki Piątek o godz. 18:00 - Nabożeństwo 

Męki Pańskiej. Zebrane ofiary zostaną przekazane 

na potrzeby Ziemi Świętej. Od godz. 20.00 - Spo-

wiedź święta. 

7. W Wielką Sobotę święcenie potraw odbędzie się 

w godz. 9:00 – 14:00, co godzinę. Prosimy usta-

wić się wokół kościoła w dwóch rzędach, zacho-

wując odpowiednią odległość (1,50 m). Zebrane 

ofiary podczas święcenia pokarmów przeznaczo-

ne zostaną na modernizację nagłośnienia na ze-

wnątrz kościoła. Plan święconki: Godz. 9.00: Mą-

kownica, Dębina, Ruchocinek (Głożyny) i Osiedle 

nr 1; Godz. 10.00: Kołaczkowo, Piaski, Witkówko, 

Folwark i Osiedle nr 2; Godz. 11.00: Chłądowo, 

Kamionka, Skorzęcin, Huta Skorzęcka, Wiekowo, 

Strzyżewo Witkowskie i Osiedle nr 3; Godz. 

12.00: Małachowo Kępe, Małachowo Szemboro-

wice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo (nad 

Szosą Gnieźnieńską) i Osiedle nr 4. Godz. 13.00: 

Małachowo Złych Miejsc, Malenin i Osiedle nr 5. 

Godz. 14.00 – dla tych, którzy nie mogli przyjść w 

wyznaczonej godzinie.  

Rycerze Kolumba kierować będą na odpowiednie 

miejsce. 

8. W Wielką Sobotę Wigilia paschalna o godz. 

20:00. 

9. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego za-

praszamy na Rezurekcję o godz. 6:00, następnie  

Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 

i 17:00. 

10. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz.: 

7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 i 17:00 

11. Informujemy, że od Wielkiego Czwartku do 

Poniedziałku Wielkanocnego obowiązywać 

będą zapisy na Msze święte. Czynić to można 

pod numerem telefonu: 729 339 709 od po-

niedziałku do środy w godzinach 10:00 – 12:00 

i 14:00 – 16:00. Pozostałe osoby prosimy o 

uczestnictwo w Nabożeństwach wokół kościo-

ła, zachowując odpowiednią odległość lub 

przez transmisje internetowe. 

Niedziela: 

12.  Po Mszy św. zbiórka do puszek na kwiaty i deko-

rację Grobu Pańskiego. 

13.  Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki 
w cenie 1 zł oraz „Przewodnika Katolickiego” w 
cenie 6 zł.  

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom Duszpasterze 
wraz z całą wspólnotą parafialną życzą dobrej niedzie-
li i całego tygodnia. Szczęść Boże! 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska 

Zaproszenie do uklęknięcia pod krzyżem 
Wprowadzenie do Mszy św. 

Dziś Niedziela Palmowa. Z jednej strony wielki triumf, 

z drugiej – zapowiedź okrutnej męki. I choć trzymamy 

w dłoniach gałązki palmowe, by z radością witać 

Parafialne Wiadomości Witkowskie 6(10)2021 



Chrystusa jako Króla, zostajemy jednocześnie zapro-

szeni do uklęknięcia pod krzyżem. Prośmy w czasie 

tej Eucharystii, byśmy umieli pojąć naukę płynącą z 

Męki Chrystusa i z głębi serca wyznawać, że Chrystus 

jest naszym Panem. 

Wprowadzenie do Aktu pokutnego 

Jako szósty wśród siedmiu grze-

chów głównych wymieniony jest 

gniew. Gniew jest naturalną reak-

cją na sytuacje negatywne. Takimi 

sytuacjami może być naruszenie 

granic, niechciane ograniczenie w 

działaniu, wyrządzona krzywda. 

Sam w sobie nie jest zły. Gniew 

jest grzechem wówczas, kiedy prowadzi do pragnie-

nia odwetu i nienawiści wobec drugiego człowieka, a 

jego skutki poważnie naruszają miłość bliźniego. Po-

trzeba więc wielkiej roztropności, by nasze uczucie 

gniewu nie przerodziło się w grzech. Poskromić mo-

żemy go za pomocą dwóch cech: odpowiedzialności i 

łagodności. Czy potrafię panować nad swoim gnie-

wem? Uznając nasze grzechy i słabości, dziś Pana Bo-

ga przeprośmy szczególnie za każdy przejaw gniewu 

w naszym życiu, nad którym nie potrafiliśmy zapa-

nować. 

 

Komentarz do procesji z darami 

Eucharystia to dziękczynie-

nie składane Bogu. Oprócz 

złożonych darów ducho-

wych na początku Mszy św., 

pragniemy teraz złożyć dary 

materialne, jako wyraz dziękczynienia za to wszystko, 

co otrzymujemy od Boga. Ufamy, że także dzięki na-

szych darom ta Najświętsza Ofiara wyjedna nam 

przebaczenie i otrzymamy łaskę miłosierdzia. 

 

Komentarz na rozesłanie 

Rozpoczęliśmy Wielki Ty-

dzień. Przed nami Triduum 

Paschalne. Chrystus, zapro-

sił nas dziś, byśmy towa-

rzyszyli Jemu w godzinie 

Jego męki, uklęknęli przy Jego krzyżu i z radością wy-

znali, że jest naszym Panem.  Niech Boże błogosła-

wieństwo umocni nas, byśmy chętnie odpowiedzieli 

na to zaproszenie i wzięli udział w celebracji tych 

pięknych uroczystości jakie są przed nami: w Wielki 

Czwartek, w Wielki Piątek i w Wigilię Paschalną. 

 

 

Aby liturgia stawała się piękna cz.6 

Obrzędy zakończenia, gesty, postawy ciała 

 

Zjednoczeni po uczcie Li-

turgii Słowa Bożego i li-

turgii eucharystycznej 

dochodzimy do końca 

Mszy św. W obrzędach 

zakończenia kapłan rozsy-

ła nas pozdrawiając  i udzielając  błogosławieństwa, 

które poprzedzone jest krótkimi ogłoszeniami (o ile 

jest to konieczne). Po raz trzeci rozpoczyna dialog K: 

Pan z wami L: I z Duchem twoim K: Niech was błogo-

sławi… Zachęca nas abyśmy wracając do naszych do-

mów i obowiązków nieśli pokój, którym zostaliśmy 

napełnieni przez Ducha Świętego. Aby chociaż przez 

krótką chwilę poddać re-

fleksji to cośmy usłyszeli i 

aby w nas to pracowało i 

umacniało nas na dalsze 

pielgrzymowanie. Abyśmy 

pamiętali o tym, że nie jest 

ważne jak upadamy, ale jak się podnosimy i że zawsze 

możemy przyjść do Tego który zawsze nam przebacza 

umacniając nas swoim Słowem, Ciałem i Krwią pod 

postacią chleba i wina. Pieśń na zakończenie dopełnia 

całości – dobrze, jeśli 

opuszczamy świątynię 

dopiero po jej wspólnym 

odśpiewaniu. 

 W trakcie całej Mszy św. 

wykonujemy szereg ge-

stów i postaw, które mają swoje znaczenie. W „Ogól-

nym wprowadzeniu do mszału rzymskiego”) czytamy: 

„Gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diakona i 

usługujących, jak i ludu winny zmierzać do tego, by 

cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną 

prostotą, zaś uczestnictwo wszystkich stawało się 

łatwiejsze” i dalej wspomina że: „mają one na celu 

bardziej wspólne duchowo dobro ludu Bożego niż 

zaspokojenie  upodobań lub opinii prywatnych osób” 

(OWMR 42). Liturgia to nie jest radosna, spontaniczna 

twórczość i wykonywanie 

celebracji po swojemu. 

Jesteśmy wspólnotą i 

szczytem naszej pokory 

jest umiejętność podpo-

rządkowania się ustalo-

nemu porządkowi. Spotkanie w kościele nie jest moją 

prywatną sprawą i nie jesteśmy anonimowi. Każdy z 

nas został ochrzczony i Pan zna nas z imienia. Dlatego 



tak ważne jest, aby nie stronic od tych, którzy uczest-

niczą we Mszy św. obok nas i wraz z nami. Dajmy się 

poznać, siebie nawzajem, odkryjmy przed sobą nasze 

„przyłbice”. Pokażmy nasze prawdziwe piękno, które 

jest w nas. Każdy z nas jest obdarzony talentem, które 

może odkryć stając się „żywą cegłą” naszej wspólno-

ty.  Mury tego kościoła zostały zbudowane dzięki te-

mu, że nasi przodkowie tę idę świetnie rozumieli i 

potrafili się wznieść ponad podziałami. By być wspól-

notą trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas jest 

świątynią Ducha świętego, a my tylko i aż, powinni-

śmy pozwolić Mu działać w nas, abyśmy stawali się 

filarami naszej wspólnoty i wiary chrześcijańskiej. 

„Zachowanie przez wszystkich uczestników jednoli-

tych postaw ciała jest znakiem jedności członków 

chrześcijańskiej wspólnoty” (OWMR 42), dlatego na-

sze aktywne uczestnictwo podczas celebracji jest tak 

ważne, bo wtedy staje się pełne. Gesty i postawy ciała 

(mowa niewerbalna) mówi czasem więcej niż słowa. 

Nasza postawa wiele mówi o naszej wierze. Czy jest 

ona tradycyjna, bo tak wypada, czy też jest prawdzi-

wa. Gdy udajemy się na wizytę do naszej rodziny, 

przyjaciół, znajomych zawsze pamiętamy o tym, żeby 

dobrze wypaść. Dlaczego tak mało nam zależy, żeby 

„dobrze wypaść” przed Tym, który wszystko zna i wie 

z jakimi intencjami przychodzimy do niego? Skrywa-

my nasze prawdziwe twarze, przywdziewamy maski, 

nie wydajemy naszych prawdziwych opinii. Dlaczego 

boimy się stanąć pod pręgierzem, opinii, pomówień i 

to, że będziemy „na językach” wielu? A Pan Jezus nam 

pokazał, jak się broni swoich racji i przekonań. On jest 

po prostu prawdziwy. Tak sobie zadaję pytanie pod-

czas przygotowań do „kolejnych” świąt Zmartwych-

wstania naszego Zbawiciela. Czy ja… jestem prawdzi-

wy? Czy chcę pokazać moją prawdziwą twarz? I czy 

potrafię bronić mojej wiary? 

Paweł Dębiak 

 

 

 

Nasz kościół parafialny cz. 6 

Zakrystia i kruchty 

 
Zakrystia (st. wł. Sacristia od sacrista - sługa kościel-

ny, zakrystian, z łac. sacer - świętość) - boczne po-

mieszczenie w kościele, umieszczane najczęściej z 

północnej lub południowej strony prezbiterium i po-

łączone z nim wejściem. Pod koniec 2019 roku zakry-

stii nadano nowy wystrój i wyposażono w nowe me-

ble. W skład nowych mebli wchodzi: duża szafa z lu-

strem, gdzie przechowywane są szaty liturgiczne, kie-

lichy, komunikanty i wino mszalne. Po drugiej stronie 

komoda z szufladami w której przechowujemy min. 

puryfikaterze, palki, humerały. Na półkach powyżej 

znajdują się lekcjonarze 

mszalne i modlitewniki. 

Tam również kapłan, mini-

stranci, lektorzy oraz po-

zostali posługujący przy-

gotowują się do Mszy św.  

W zakrystii znajduje się zdjęcie głowy Kościoła - pa-
pieża Franciszka, arcybiskupa metropolity gnieźnień-
skiego Prymasa Polski Wojciecha Polaka oraz obecne-
go proboszcza wraz z proboszczami posługującymi w 
naszej parafii na przestrzeni lat. W tym pomieszcze-
niu znajduje się centrum obsługi medialnej całego 
kościoła obowiązuje cisza i porządek, za który odpo-
wiedzialni są wszyscy tam przebywający. Po przeciw-
nej stronie zakrystii stworzone zostało Oratorium 

Rycerzy Kolumba, które 
wyposażone jest w szafę 
typu komandor, gdzie 
znajdują się insygnia ry-
cerzy. Tam również mie-
ści się sztandar Braci. 
Stowarzyszenie to działa 

w naszej parafii od 2020 roku, pod numerem Rady 
17538. Kruchta - przedsionek przy wejściu do kościo-
ła. Historycznie określany jako narteks, powstał on z 
podcienia otaczającego dzieciniec przed świątynią. W 
dawnych czasach obowiązywała zasada, że nieo-
chrzczeni lub ludzie, którzy odbywali pokutę mieli 
wstęp wyłącznie do tej części kościoła. Pod koniec XIX 
ks. dziekan Marcin Nożewnik dobudował kruchty i 

wieże do istniejącej nawy głównej 
kościoła. W pierwotnej tradycji ju-
daistycznej była to część synagogi 
przeznaczona dla kobiet. W archi-
tekturze bizantyjskiej, wczesno-
chrześcijańskiej pojawia się jako 
kryty przedsionek przy przedniej 
(frontowej) ścianie kościoła. W 
Skandynawii i Niemczech kruchta 
kościoła jest często określana przez 
nazwy oznaczające zbrojownię. 

Uważano tak, dlatego, że odwiedzający przechowywa-
li tam broń z powodu zakazu jej wnoszenia do świą-
tyni. W tradycji polskiej funkcjonuje ludowe określe-
nie kruchty kościelnej jako babiniec. Nazwa ta pocho-
dzi od faktu, iż w tym przedsionku zbierały się że-
braczki (tak zwane babki kościelne). Obecnie funk-
cjonuje wyłącznie w znaczeniu przedsionka. Boczne 
kruchty wraz z wejściem głównym tworzą całość 
przedsionka kościoła. W wejściu głównym jest zamo-
cowana krata, która ma za zadanie zabezpieczyć ko-
ściół przed niepożądanymi ingerencjami. Przez swoją 
transparentność daje możliwość wglądu do wnętrza 
kościoła, a umiejscowiony klęcznik skłania do skupie-



nia i modlitwy. We wnę-
kach bocznych umiesz-
czono: po lewej stronie 
figurę Jezusa Frasobliwe-
go, która stoi na skarbo-
nie do której wierni skła-
dają ofiary z przeznacze-
niem na zakup kwiatów 

do wystroju ołtarza. Po prawej stronie mie dziany 
zbiornik na wodę święconą z kranem czerpalnym z 
którego parafianie mogą korzystać do użytku domo-
wego. Został on ufundowany w roku 2020 przez mał-
żonków Józefa i Renatę Robaszkiewicz. Już wkrótce w 
kruchcie zostaną zainstalowane dwa automaty na 
wodę święconą. Na ścianie umieszczony jest krótki 

rys historyczny opisujący pa-
rafię. W naszym kościele 
kruchty pełnią również funk-
cję tzw. wiatrołapu (zatrzymu-
ją wlot zimnego powietrza 
bezpośrednio do nawy głów-
nej kościoła). Z krucht bocz-
nych wejście do świątyni pro-
wadzi przez masywne drew-
niane drzwi wahadłowe z 
pięknymi zdobieniami. Prawa 
kruchta poświęcona jest pa-

mięci narodowej. Znajdziemy tam tablice upamiętnia-
jące odsiecz wiedeńską i katastrofę smoleńską. Na 
wprost wejścia widnieje ukrzyżowany Jezus, który 
wraz z figurą Jezusa Zmartwychwstałego umiejsco-
wioną na konsoli ściennej przypomina nam o miłości 
Boga do człowieka i zwycięstwie nad śmiercią. Z 
opowieści rodziców i dziadków wiemy, że w tej 
kruchcie znajdowała się figura Jezusa Frasobliwego. 
Po mszy świętej wychodząc z kościoła wierni całowali 
stopę lub kolano Jezusa. Tym gestem uczono dzieci i 
młodzież szacunku i miłości do Pana Boga. Być może 
warto by było wrócić do tej tradycji. Jak już wspomi-
naliśmy figura ta znajduje się w kruchcie głównej. W 
lewej kruchcie informacyjnej znajdują się drewniane 
schody prowadzące na chór oraz tablica informacyj-
na. W każdej z krucht zamontowane zostały gazetniki 
przeznaczone do prasy katolickiej („Kto czyta żyje 
podwójnie”).  

Autor: Dariusz Pustelnik 

 

Pokochać parafię cz. 6. 

Procent wiernych z domów rodzinnych z poszczególnych 

ulic, którzy uczestniczyli w kolędzie oraz procent tych, 

którzy przekazali ofiary na daninę diecezjalną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 

Zupa cebulowa z mocą 
• 1 kg cebuli 
• 3-4 ząbki czosnku 
• ½ kostki masła  
• 1 łyżka tymianku (najlepiej świeżego)  
• 1 łyżeczka majeranku  
• 1,5 l bulionu (najlepszy wołowy) 
• 0,25 l białego wytrawnego wina  
• liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz  

Posiekaną cebulę zeszklić na maśle. Dodać czosnek, 
tymianek, majeranek, sól, pieprz oraz liść laurowy i 
ziele angielskie. Zalać winem i dusić do odparowania. 
Dodać bulion i gotować jeszcze przez chwilę. 
Podawać najlepiej z grzanką posypaną żółtym serem.  

 

Życzę smacznego!☺ 

ks. Julian Wawrzyniak 

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Danina 

1. Piwna 45,45% 36,36% 

2. Malenin (część 1-30) 46,15% 26,92% 

3. Strzyżewo Witkowskie 46,15% 33,33% 

4. Witkówko 47,06% 11,76% 

5. Małachowo Kępe 47,37% 31,58% 

6. Dębińska 48,00% 32,00% 

7. Bolesława Chrobrego 50,00% 50,00% 

8. Wiejska 50,00% 83,33% 

9. Jesionowa 50,00% 33,33% 

10. Małachowo Wierzbiczany 

„Nad Szosą” 
53,57% 42,86% 

11. Modrzewiowa 54,55% 9,09% 

12. Rzemieślnicza  55,56% 11,11% 

13. Oświatowa 55,56% 77,78% 

14. Żwirki i Wigury 56,00% 60,00% 

15. Topolowa 57,14% 14,29% 

Redakcja „Parafialnych Wiadomości Witkowskich”:  

Paweł Dębiak, Dariusz Pustelnik, Elżbieta Dębiak, Marta Haławska, Danuta Zamiara, Ewa Łukowska,  

ks. Julian Wawrzyniak. 
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