
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

1. Do wspólnoty parafialnej został przyjęty: Filip 

Zieliński. Do Domu Ojca odeszli: Jerzy Niedoli-

stek oraz Mieczysław Wyszyński. 

2. Na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego zebrali-

śmy 1350 zł (za baner zapłaciliśmy 500 zł, za 

kwiaty 820 zł). 

3. Dziękujemy Rycerzom Kolumba za wykonanie 

Grobu Pańskiego oraz za przygotowanie paczek dla 

40 rodzin z naszej parafii (żywność z Caritas z 

Gniezna oraz słodycze zakupione z funduszy zebra-

nych w ramach kawiarenki). 

4. W ramach tacy podczas Gorzkich Żalów zebraliśmy 

2100 zł. Ofiary te przeznaczyliśmy na zakup dewo-

cjonaliów dla ks. prał. Floriana Cieniucha – kazno-

dziei pasyjnemu, który zabierze je na Kubę. 

Przyszły Tydzień:  

5. W piątek 9 kwietnia o godz. 20.00 zapraszamy na 

Drogę Światła – Via lucis z 14. stacjami z życia 

Chrystusa po Zmartwychwstaniu. 

6. W sobotę 10 kwietnia na godz. 9.00 zapraszamy 

mieszkańców Kołaczkowa, Kamionki oraz Osiedla 

nr 4 do posprzątania kościoła. 

7. 11 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze 

św. w sobotę o 18.00, w niedzielę – 7.30, 9.00, 

10.30 i o 12.00. O godz. 14.00 Msza św. ku czci Pa-

trona kaplicy Chrystusa Miłosiernego celebrowana 

na cmentarzu (intencje zbiorowe). Po Mszy św. Ko-

ronka do Miłosierdzia Bożego. Przy pomniku apel 

pamięci, warta światła ku czci ofiar ziemi katyń-

skiej. Nie będzie Mszy św. o 17.00. 

8. 18 kwietnia Niedziela Biblijna, Parafialny Dzień 

Pisma Świętego. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

Pisma św. Wręczenie Pisma św. dzieciom pierwszo-

komunijnym oraz poświęcenie medalików: godz. 

9.00 - SP1 IIIc i Sp2 IIIc, godz. 10.30 - SP1 IIIa i 

SP2 IIIa, godz. 12.00 - SP1 IIIb i SP2 IIIb. Zbiórka 

do puszek na Dzieło Biblijne Archidiecezji Gnieź-

nieńskiej. 

Niedziela: 

9. Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki 

w cenie 1 zł oraz „Przewodnika Katolickiego”, w 

cenie 6 zł. 

 

 

 

Życzmy wszystkim, aby Chrystus Zmartwychwstały 

udzielał Wam obficie swoich darów. Radujmy się i we-

selmy! Alleluja! Błogosławionych świąt Zmartwych-

wstania Pańskiego! 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska 

 

Zaproszenie do radosnego świętowania  

Zmartwychwstania Pana Jezusa 

 

 

Wprowadzenie do Mszy św. 

Po okresie Wielkiego Postu wszyscy jesteśmy zapro-

szeni do pełnego radości świętowania Zmartwychwsta-

nia naszego Pana. Niech w czasie tej Eucharystii z na-

szych serc płynie prawdziwie radosny śpiew: Alleluja!, 

a pełne zaangażowanie w całą liturgię niech będzie naj-

piękniejszym wyrazem tego, że nasze serca przepełnia 

autentyczna radość! 

 

Wprowadzenie do Aktu pokutnego 

 

         Siódmy, ostatni z siedmiu 

grzechów głównych to leni-

stwo. Lenistwo czyli we-

wnętrzna ospałość, brak chęci 

do działania, do pracy. Nie-

rzadko lenistwo staje się przy-

czyną innych grzechów: z leni-

stwa zaniedbujemy swoje obowiązki wobec rodziny, z 

lenistwa nie podejmujemy pracy zawodowej, zaniedbu-

jemy życie duchowe. Czy jestem leniwy?  W czym naj-

bardziej przejawia się lenistwo w moim życiu? Uznając 

nasze grzechy i słabości, dziś Pana Boga przeprośmy 

szczególnie za grzech lenistwa w swoim życiu. 
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Komentarz do procesji z darami 

Do ofiary Chrystusa „przez którą Kościół odradza się 

do nowego życia i nieustannie się nią karmi”, dołą-

czamy ofiary materialne składane na tacę. Niech służą 

one ożywianiu ewangelizacji i katechizacji naszej 

wspólnoty parafialnej. Zaśpiewajmy wielkanocną 

pieśń:  Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzuj-

cie… 

 

Komentarz na rozesłanie 

Odpowiedzmy na dzisiejsze zaproszenie 

Chrystusa do radosnego świętowania! 

On, zmartwychwstając, przywrócił 

także nam życie! Niech ta świadomość 

zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią 

przepełnia nasze serca radością, którą 

będziemy pragnęli dzielić się z całym 

światem. A Boże błogosławieństwo 

niech nas umocni do tego radosnego głoszenia prawdy, 

że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! 

 

 

Aby liturgia stawała się piękna cz.7. 

Nabożeństwa w naszym kościele 

 

   Piękno liturgii może się tylko ob-

jawić w chwili, kiedy sami zauwa-

żymy jaką rolę odgrywa w naszym 

życiu. Jak odkrywamy i poznajemy 

siebie poprzez ten wielki dar sa-

mego Boga, który z „szaleńczej” 

miłości do nas, ofiarował własnego 

Syna? Liturgia jednak nie wyczer-

puje całej działalności Kościoła (Konstytucja o liturgii, 

9). Poza liturgią istnieją jeszcze nabożeństwa (łac. pia 

exercitia - pobożne ćwiczenia). Najbardziej popular-

nym nabożeństwem w naszej parafii w rytmie tygodnio-

wym jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy.  „Zakorzeniła” się na stałe i odmawiana jest w 

naszej wspólnocie od momentu podarowania parafii ko-

pii wizerunku Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w 2013 r. Ufundowali 

ten obraz państwo Grzegorz i Dorota 

Trzcińscy z okazji rocznicy Misji 

Świętej w naszej parafii w 2012 r. 

Nowenna ta szybko się przyjęła i do 

dziś cieszy się szczególnym nabo-

żeństwem, co widać poprzez więk-

szą liczbę osób zgromadzonych w 

tym dniu w kościele. Odpra-

wiana jest w kaplicy Naj-

świętszego Serca Pana Je-

zusa po Mszy św. w inten-

cjach zbiorowych, które po-

lecane są także podczas tej 

nowenny.  W piątki, po wie-

czornej Mszy św. również w intencjach zbiorowych, 

odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Z inicja-

tywą wprowadzenia tego nabożeństwa wyszedł nasz 

Ks. Kanonik, który w 2019 r. wprowadził do harmono-

gramu tygodniowego to właśnie nabożeństwo. Szybko 

i ta forma pobożności przyjęła się wśród naszej wspól-

noty. Koronkę odmawiamy w ka-

plicy Miłosierdzia Bożego, gdzie 

znajdują się: kopia obrazu „Jezu 

ufam Tobie” oraz relikwie św. 

Jana Pawła II i św. siostry Fau-

styny, której zawdzięczamy tę 

formę kultu Bożego. Warto wspo-

mnieć, że oba nabożeństwa są prowadzone przez Ryce-

rzy Kolumba (nowenna) oraz liturgiczną służbę ołtarza 

(koronka), co pozwala jeszcze bardziej przeżyć i odczuć 

zjednoczenie całej wspólnoty w modlitwie w poleca-

nych intencjach. W rytmie tygodniowym mamy także w 

poniedziałki krótką modlitwę po Mszy św. za wspól-

notę parafialną. Prośby na tej Mszy św. kierowane są 

przez wstawiennictwo naszego Patrona – św. Mikołaja. 

Z kolei w soboty rano, pół godziny przed Mszą św., jest 

nabożeństwo: „Godzinki do Najświętszej Maryi 

Panny”.  Na zakończenie trzeba także wspomnieć o na-

bożeństwach okresowych odprawianych w naszym ko-

ściele. Są to nabożeństwa: fatimskie, majowe, czerw-

cowe, październikowe, Gorzkie Żale i Droga Krzy-

żowa. Kończąc ten cykl krótkich refleksji dotyczących 

piękna naszej liturgii zapraszam do ciągłego pogłębia-

nia wiedzy o liturgii oraz do bardziej świadomego i 

czynnego w niej udziału. 

  

Paweł Dębiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasz kościół parafialny cz.7. 

Oświetlenie 

 

Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się sta-

nie światłość” i stała się światłość 

(Rdz 1,3). Wkraczając do kościoła 

wkraczamy w strefę sacrum. Świa-

tło odpowiednio dobrane potrafi 

tworzyć oczekiwany nastrój. Ist-

nieje długa tradycja dotycząca 

tego, jak wykorzystywano i wyko-

rzystuje się światło w kościele. 

Zwyczaj używania światła do kultu religijnego znany 

już był narodom starożytnym. W Grecji w świątyni Mi-

nerwy była lampa wiecznie płonąca. Kallimach jak 

mówi Pauzaniusz uczynił dla bogini lampę złotą, do 

której raz na rok nalewano oliwę w takiej ilości, żeby 

starczała na cały rok (lampa paliła się dzień i noc). W 

świątyni jerozolimskiej był świecznik złoty z licznymi 

lampami. Pismo Święte z nakazu Bożego przypisuje, 

aby Izraelici oliwę najczystszą przynosili i nieustannie 

utrzymywali lampy w przybytku. W księdze kapłań-

skiej, w rozdziale 6 czytamy, że ogień na ołtarzu winien 

się palić zawsze. Podobnie i w Dziejach Apostolskich: 

„A było wiele lamp w Wieczerniku gdzie byli zgroma-

dzeni”. Księga liturgiczna zwana porządkiem rzymskim 

(Ordo Romanus XI w.) mówi, że 

około połowy XII w. w kościele 

św. Piotra paliło się co najmniej 

115 lamp przed krzyżem, na gro-

bach świętych i przed ołtarzami. 

Tworzenie nastroju skupienia wy-

maga połączenia różnych technik 

świetlnych, których istotą jest połą-

czenie oświetlenia rozproszonego 

ze światłem akcentującym. Poziom światła w kościele 

w znacznej mierze zależy od architektury, w drugim 

rzędzie od potrzeb i przyzwyczajenia wiernych. Natę-

żenia światła mierzymy w jednostkach zwanych Lux, 

ogólne zalecane jest do wygodnego czytania, aby po-

ziom ten wynosił około 200 Lx. W prostym przekładzie 

jest to moc od 3 do 5 wat na m2 (w naszym kościele 

4wat na m2). Równie ważna jak poziom natężenia 

oświetlenia jest dystrybucja światła w przestrzeni. Wy-

pełnienie przestrzeni jednolitą ilością światła bez wi-

docznych jasnych plam oraz cieni pomiędzy nimi jest 

celem do którego należy zmierzać. Odpowiedni dobór 

lamp, poprzez określenie funkcji jakie mają spełniać 

oraz system ich montażu tworzy nową jakość wnętrza. 

Końcowy efekt powinien uwzględniać nade wszystko 

potrzeby liturgiczne, potrzeby ekspozycji symboli kultu 

religijnego oraz wygodę kapłana i wiernych. W archi-

tekturze wnętrz istnieje tzw. hierarchia oświetlenia. Ta 

hierarchia określa, które powierzchnie, obszary lub 

obiekty powinny być najjaśniejsze, które powinny być 

wtórne, a które mają być uzupełnieniem - tłem. Projek-

tując nasze oświetlenie w kościele kierowaliśmy się 

tym, aby wspierać potrzeby liturgii i stworzyć prze-

strzeń neutralną oraz uwypuklić 

elementy architektoniczne. Jed-

nym z głównych celów było stwo-

rzenie skupienia, uwagi wiernych 

na miejscach szczególnych tj. oł-

tarz i ambona. Modernizując ist-

niejące oświetlenie w naszej świą-

tyni zlikwidowaliśmy oprawy ha-

logenowe dużej mocy, których 

nierównomierne rozłożenie światła tworzyło efekt 

olśnienia w prezbiterium. Konieczność zbudowania na-

stroju skupienia spowodowała połączenie różnych tech-

nik świetlnych i różnorodnych źródeł światła w połą-

czenie oświetlenia głównego ze światłem akcentują-

cym. Światłem głównym w naszym kościele są żyran-

dole, tzw. pająki rozmieszczone w nawie głównej nad 

ławkami, a w kaplicach bocznych w ich centralnym 

punkcie, w taki sposób, aby zapewniały wystarczającą 

ilość światła do wygodnego czytania. Uwaga wiernych 

skoncentrowana jest na najistot-

niejszym, głównym miejscu w ko-

ściele jakim jest Prezbiterium z 

Tabernakulum. Chcąc zapewnić 

wyraźne widzenie kapłana w cza-

sie liturgii oraz oświetlić detale ar-

chitektoniczne ołtarza głównego 

zwiększyliśmy poziom światła 

trzykrotnie w stosunku do oświe-

tlenia nad ławkami. Do tego celu użyliśmy regulowa-

nego oświetlenia punktowego (spot), mocowanego na 

szynoprzewodach. Do uzyskania odpowiedniego efektu 

świetlnego zamontowaliśmy w tym systemie kilka lamp 

kierunkowych, minimalizując efekt tzw. cienia. W celu 

uzewnętrznienia i podkreślenia polichromii naszej 

świątyni na filarach bocznych umiejscowiliśmy lampy 

MERADO FLOOD dające światło rozproszone skiero-

wane w odpowiednie miejsca. W wejściu głównym i 

kruchtach bocznych kościoła żądany efekt świetlny 

uzyskaliśmy za pomocą mniejszych żyrandoli stylizo-

wanych na pająkach z nawy głównej zasilanych źró-

dłem LED. Do tych opraw zamontowaliśmy czujnik ru-

chu, który załącza je tylko w obecności 



ludu.  Modernizację oświetlenia przeprowadziliśmy na 

przełomie kwietnia i maja 2020 r. uzyskując zamie-

rzone efekty (współpracowaliśmy w tym projekcie z 

firmą SPOTline). W tym projekcie światło współgra z 

dynamiką rozwoju poszczególnych etapów Eucharystii 

i prowadzonego nabożeństwa (podąża za celebransem). 

Do dokończenia całości prac nad iluminacją naszej 

świątyni brakuje nam podświetlenia stropów łukowych 

z przepiękną polichromią znajdującą się w kaplicach 

bocznych (czeka na realizację). Mamy nadzieję, że uzy-

skane efekty: połączenia słowa i światła, pozwalają na 

głębsze doznania duchowe. 

Autor: Dariusz Pustelnik 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 

Wykwintna zupa morska 
 

• 1 duża cebula , 1 por 

• 1 czerwona papryka  

• 1 opakowanie  

selera naciowego  

• 5 ząbków czosnku 

• 2 puszki pokrojonych  

pomidorów bez skóry 

• 1 mała ostra papryka 

• 1 pęczek natki pietruszki 

• 1 opakowanie krewetek  

(najlepiej dużych) 

• 1 opakowanie mieszanki morskiej  

(owoców morza) 

• 2 l bulionu warzywnego 

• 0,2 l białego wytrawnego wina 

• sól, pieprz, zielony pieprz, majeranek 

• oliwa z oliwek 

Warzywa pokrojone w dużą kostkę podsmażyć na nie-

wielkiej ilości oliwy. Zalać winem i dusić około 5 minut. 

Dodać bulion, pomidory, przyprawy i gotować około 20 

minut. Dorzucić rozmrożone krewetki i pozostałe owoce 

morza. Gotować wszystko około 5 minut. Zupę podawać 

posypaną natką pietruszki, najlepiej z kawałkiem pieczo-

nej ryby. Życzę smacznego! ks. Julian Wawrzyniak 

 

 

 

 

Pokochać parafię cz.7. 

Procent wiernych z domów rodzinnych z po-

szczególnych ulic, którzy uczestniczyli w kolędzie oraz 

procent tych, którzy przekazali ofiary na daninę diece-

zjalną. 

 

Lp. Ulica/miejscowość Kolęda Da-

nina 

1. Bajeczna 57,14% 42,86% 

2. Sportowa 60,00% 40,00% 

3. Strzałkowska  61,11% 50,00% 

4. Piaski 61,54% 46,15% 

5. Akacjowa 62,50% 0,00% 

6. Piastowska 62,50% 25,00% 

7. Zakole 66,67% 66,67% 

8. Brzozowa 69,23% 23,08% 

9. Spokojna 72,73% 45,45% 

10. Pogodna 80,00% 40,00% 

11. Sosnowa 88,00% 48,00% 

12. Słoneczna 100,00% 33,33% 

13. Ogrodowa 100,00% 0,00% 

14. Wiosenna 0,00% 0,00% 

 

Opracowanie: Ewa Łukowska i Danuta Zamiara 
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