
 

III Niedziela Wielkanocna-Biblijna 

Parafialny Dzień Pisma Świętego 

 
Z życia wspólnoty parafialnej 

 

Miniony tydzień: 
1. Do Domu Ojca w ostatnim czasie odeszli: Jan Janasik, 

Bolesław Owczarzak, Zbigniew Goliński, Małgorzata 

Makowska, Kazimiera Kądzielawska oraz Aleksandra 

Idziak. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Kołaczkowa, Kamionki oraz 

Osiedla nr 4 za posprzątanie kościoła, a także kilku 

ofiarodawcom, którzy wpłacili indywidualne ofiary na 

potrzeby kościoła oraz przekazali dary w naturze na po-

trzeby funkcjonowania plebanii. 

3. W Wielką Sobotę zostało poświęconych 940 koszycz-

ków ze święconką. W czasie przeprowadzonej przy tej 

okazji zbiórki na udoskonalenie nagłośnienia wokół ko-

ścioła zebraliśmy 3372,16 zł (3,58 zł „od koszyczka”). 

W czasie święconki rozdawane były czasopisma reli-

gijne („Misjonarze Kombonianie”, „Dobre Nowiny”, 

„Mini-Komboni”) oraz obrazki i książeczki o św. Józe-

fie i Matce Bożej. 

4. Podczas ostatnich niedziel składka ze wszystkich Mszy 

św. łącznie wynosiła średnio 700 zł, w ramach adoracji 

krzyża w Wielki Piątek na potrzeby Grobu Pańskiego w 

Jerozolimie – 940 zł. W ostatnim tygodniu ofiarowano 

na kwiaty 49 zł, a na jałmużnę 58 zł. Według ostatnich 

obliczeń pieniądze, które wpływają za rozprowadzenie 

gazetki parafialnej, nie pokrywają w całości kosztów jej 

wydrukowania. 

 

Najbliższe tygodnie:  
5. W niedzielę 25 kwietnia br. obchodzić będziemy Nie-

dzielę Dobrego Pasterza. Zapraszamy dzieci I-

Komunijne na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

Prosimy zabrać ze sobą świece chrzcielne lub komunij-

ne. Każde dziecko otrzyma wodę święconą. Dzieci z 

SP1 przychodzą na godz. 10:30, a dzieci z SP2 – na 

godz. 12:00. Po każdej z tych Mszy św. będzie krótkie 

spotkanie z rodzicami dzieci I-Komunijnych. 

6. W niedzielę po Mszy św. o 7:30 zapraszamy na Ado-

rację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o ochronę 

życia ludzkiego, prowadzoną przez Wieczernik Niepo-

kalanego Serca Maryi.  

7. W niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Semina-

rium w Gnieźnie. 

8. W dniach 27-28 kwietnia br. w kościele specjalną 

maszyną będziemy polerować podłogę. Prosimy męż-

czyzn o przyjście z pomocą. 

9. W piątek 30 kwietnia br. o godz. 16.00 nabożeństwo 

pokutne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców. Grupa 1.  

10. W sobotę 1 maja po Mszy św. porannej wraz z Nabo-

żeństwem Majowym godzinna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu prowadzona przez Wieczernik Niepokala-

nego Serca Maryi. Po Mszy św. poświęcenie odnowio-

nego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.  

11. Nabożeństwa majowe sprawować będziemy po 

Mszach św. wieczornych w poniedziałek, wtorek i 

czwartek; po porannych w środę, piątek i sobotę; w 

niedzielę po Mszy św. o godz. 17:00. 

12. 27 listopada br. Rycerze Kolumba organizują wyjazd 

na Koncert Wiedeński do Poznania. Osoby pragnące 

wziąć udział prosimy o zgłoszenie się u jednego z Ry-

cerzy Kolumba – p. Grzegorza Trzcińskiego. 

13.  W związku z sytuacją epidemiczną i z obowiązującymi 

obostrzeniami prosimy o cierpliwość w czasie obsługi 

w Biurze Parafialnym. 

14. Prosimy o dokonywanie wpłat zaległych prolongat oraz 

nieprzewieszanie karteczek z informacjami o zaległości 

na inne groby.  

 

Niedziela: 
15. Po Mszy św. zbiórka do puszek na Dzieło Biblijne Ar-

chidiecezji Gnieźnieńskiej. 

16. Zachęcamy do nabycia naszej parafialnej gazetki w 

cenie 1 zł, „Przewodnika Katolickiego” w cenie 6 zł 

oraz książeczki na maj „31 dni z Maryją” w cenie 4 zł.  

17. W maju dzieci z klas III przystępować będą do Pierw-

szej Komunii Świętej. Jest to wydarzenie ważne dla ca-

łej wspólnoty parafialnej, dlatego jako wspólnota 

chcemy otoczyć te dzieci szczególną modlitwą. Prosi-

my chętne osoby o wylosowanie jednego dziecka 

pierwszokomunijnego, za którego dana osoba będzie się 

modlić w tym ostatnim okresie, jaki pozostał do uro-

czystości. W intencji wylosowanego dziecka i jego ro-

dziny można ofiarować: Komunię Świętą, indywidual-

ne modlitwy, dobry uczynek czy też dawanie świadec-

twa o swojej wierze. Karteczki z imionami dzieci wyło-

żone są na balaskach przed ołtarzem.  

18. Dziękujemy ks. prof. Pawłowi Podeszwie za przepro-

wadzenie Niedzieli Biblijnej w naszej parafii i wygło-

szenie homilii na 11. Mszach św.  

Wszystkim Drogim Gościom i Parafianom Duszpasterze 

wraz z całą wspólnotą parafialną życzą dobrej niedzieli 

i całego tygodnia. Szczęść Boże! 

 

Opracowanie: Elżbieta Dębiak i Marta Haławska 
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Błogosławieni ubodzy w duchu… 

Korpus nawowy naszego kościoła zdobi piękna po-

lichromia. Jednym z akcentów wystroju świątyni są 

pozorne parapetniki z kartuszami, na których wypisano 

pierwsze słowa słynnego Kazania na Górze, wygło-

szone przez Jezusa Chrystusa podczas jego działalno-

ści publicznej w Galilei (8 Błogosławieństw, Mt 5,3 – 

10).  

W tym artykule chcielibyśmy pochylić się nad 

pierwszym z Błogosławieństw, przekazać przemyśle-

nia i odczucia jakie nam towarzyszą w rozważaniu 

tego słowa Bożego. 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy Królestwo Niebieskie.” Jakże znamiennym 

jest, że to właśnie ubóstwo wymienia Chrystus jako 

pierwszą z cnót, jaką posiąść nam trzeba na drodze ku 

świętości. Na nowo odkrywamy dziś te słowa w świe-

cie, który zdaje się krzyczeć, głośno, jak nigdy wcze-

śniej, że w poszukiwaniu szczęścia należy udać się w 

zupełnie przeciwnym kierunku. W świecie materiali-

zmu i szalonego konsumpcjonizmu, w którym o war-

tości człowieka stanowi jego majętność, w którym 

„mieć” już dawno mianowane zostało większą warto-

ścią aniżeli „być”, Jezus, cichy Baranek, mówi: 

„Bądźcie ubodzy duchem”. Pytamy dziś, jak realizo-

wać to powołanie w naszych rodzinach. 

Papież Franciszek wskazuje: „Błogosławiona ro-

dzina, która uboga jest w sercu. To rodzina, która ży-

cie swoje opiera na Chrystusie, a nie na sobie. Otwiera 

się na słowo Boże i z niego czerpie siłę do wzajemnej, 

bezwarunkowej miłości. Nie pragnie «więcej zdrowia 

niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, zaszczytów niż 

wzgardy, życia długiego niż krótkiego»” (por. Adhor-

tacja o świętości „Gaudete et exsultate”, 63-94).  

Ta niełatwa postawa ma szansę się w nas urzeczy-

wistniać tylko, jeśli naszą codziennością stanie się 

lektura słowa Bożego oraz modlitwa. Do tego zaś, 

trzeba uczynić w swych rodzinach miejsce, znaleźć 

czas.  

Z naszego doświadczenia wiemy, jak bardzo jest to 

trudne. Każde z nas, każda z naszych córek, ma swoje 

zadania, obowiązki, przyjemności. Pochłania nas pra-

ca, szkoła, dom, zakupy. Pochłaniają smartfony, tele-

wizja. Ciągle gonimy, ciągle się dokądś śmieszymy, 

coś musimy: zrobić, kupić, mieć. Każdego dnia zalewa 

nas zewsząd morze informacji, sensacji, obrazów, re-

klam. Nasze serca są tym wszystkim przepełnione, 

oszołomione.  

Papież w zacytowanej już adhortacji naucza: „gdy 

serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone z 

siebie, że nie ma w nim miejsca na słowo Boże, na to, 

by kochać braci ani by cieszyć się najważniejszymi 

rzeczami w życiu”. Trzeba nam się zatem od przywią-

zania do tego, co „z tego świata” uwolnić, bo tylko 

wtedy, Jezus będzie miał szansę przyjść do naszych 

serc i naszych rodzin z prawdziwym bogactwem - bo-

gactwem swoich łask. Wierzymy, że w tym „ubóstwie 

ducha” będziemy w stanie, jako rodzina, otworzyć się 

pełniej na siebie nawzajem, na potrzeby potrzebują-

cych, na Wspólnotę Kościoła, że gdy Jezusa uczynimy 

naszym wszystkim, wszystko inne stanie się zbytecz-

ne, a Pan nas wszystkiego nauczy, także, jak przyjmo-

wać trudności. Już dziś, po niemal 30 latach małżeń-

stwa, jesteśmy tego świadkami. Doświadczamy, że 

gdy Boga stawiamy na pierwszym miejscu, wszystko 

inne jakoś „samo” się układa. Potrzeba nam postawić 

sobie za wzór Rodzinę Świętą, stawać się do niej po-

dobnymi, uczynić nasze serca Nazaretem. Z naszego 

punktu widzenia, to ogromne wyzwanie, które jednak 

podejmujemy, bo nie widzimy w życiu większego ce-

lu, niż, uświęcanie się, jako rodzina, w drodze do Kró-

lestwa Niebieskiego.  

Zachęcamy wszystkich do podjęcia tego trudu sta-

wania się ubogimi w duchu, przywodząc słowa św. 

Urszuli Ledóchowskiej, którą obraliśmy za patronkę 

naszej rodziny: „Biedna ta dusza, której Jezus do 

szczęścia nie wystarczy”. 

Dariusz i Hanna Pustelnik

 

 



Z kroniki parafialnej (1945-1947) cz. 1. 

21 stycznia 1945 roku uciekinierzy niemieccy 

opuścili Witkowo. Władza Duchowna chcąc obudzić 

osierocone probostwo, mianowała na proboszcza ks. 

Bogacza z Dębnicy (pod Kłeckiem). Kiedy 10 lutego 

1945 roku wrócił spod Krakowa oczekiwany przez 

swych parafian wikary ks. Roman Fręśko, wówczas 

ks. Bogacz został odwołany z Witkowa i mianowany 

na probostwo do kościoła św. Wawrzyńca w Gnieźnie. 

W pierwszych dniach   ks. prob. Fręśko urzędował w 

mieszkaniu prywatnym przy ul. Poznańskiej. W tym 

czasie wywożono zboże ze świątyni i porządkowano 

plebanię. Pierwszą mszę dziękczynną ks. prob. Fręśko 

odprawił w sali p. Deskowskiego, natomiast 17 lutego 

1945 roku odprawiona została pierwsza uroczysta su-

ma w uporządkowanej już świątyni. Ks. prob. Fręśko 

do lipca 1945 roku był równocześnie administratorem 

na probostwie powidzkim. W okresie powojennym 

udzielono bardzo dużo ślubów i chrztów. W tym sa-

mym czasie (luty) siostry zakonne Służebniczki Maryi 

Niepokalanie Poczętej, objęły na powrót w swoje po-

siadanie ochronkę z kapliczką, w której okupant urzą-

dził przedszkole dla dzieci niemieckich. Dzięki wysił-

kom kilku nauczycieli zorganizowano szkolnictwo 

powszechne. Uporządkowano gmach szkolny, w któ-

rym mieścił się niemiecki szpital wojskowy i po 5-

letniej przerwie dokonano uroczystego otwarcia szkoły 

polskiej. Zapoczątkowano główne remonty kościoła. 

Najpierw przebudowano dotychczasowe jedyne wej-

ście do kościoła po schodach z ulicy. Stopnie przebu-

dowano, bramę z furtkami usunięto i wybito dodatko-

we wejście boczne od strony południowej. Nowym 

organistą w miejsce rozstrzelanego przez okupantów 

śp. Witolda Średzkiego, zaangażowano nowego orga-

nistę p. Franciszka Zdzuja. Obowiązki kościelnego 

pełnił nadal Kazimierz Szcześniak. Rendantką ko-

ścielną była p. Gaworzewska. 13 listopada 1945 roku 

ukonstytuowała się pierwsza po wojnie Rada Parafial-

na, w skład której wchodzili: Robaszkiewicz Teofil z 

Kamionki, Sopa Franciszek z Małachowa, Danecki 

Leon z Witkowa, Napieralski z Witkowa, Kołodziej-

czak z Witkowa oraz Łyskawa Franciszek z Gorzyko-

wa.  

Najważniejszym wydarzeniem roku 1946 było 

ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu  

7 lipca 1946 roku. Poświęcenie parafii poprzedzone 

było wielką misją prowadzoną przez oo. Redemptory-

stów. Krzyż misyjny niesiony w procesji przez mło-

dzież męską postawiono na cmentarzu kościelnym od 

strony północnej. Pierwsza prasa katolicka po wojnie 

to tygodnik katolicki „Niedziela” oraz miesięcznik 

„Kółko Różańcowe” i „Rycerz Niepokalanej”.  

W drugiej połowie kwietnia 1947r. pielgrzymi 

z Witkowa uczestniczyli w Gnieźnie w uroczysto-

ściach z okazji 950-lecia śmierci męczeńskiej św. 

Wojciecha. Z dniem 1 lipca 1947r. powierzono funkcję 

kościelnego Janowi Łuczakowi, w miejsce Szcześnia-

ka Kazimierza, który był już podeszłego wieku i sła-

bego zdrowia. Celem ożywienia działalności zreorga-

nizowano towarzystwa kościelne. Bractwo Różańcowe 

zostało przekształcone w Żywy Różaniec, który 

otrzymał wspólny zarząd czterech stanów. Każdy stan 

oprócz nowych normalnych miesięcznych zebrań ko-

ścielnych, odbywał co czwarty miesiąc zebranie ple-

narne, na którym wygłaszano pogadanki i referaty 

dyskusyjne opracowane przez ks. proboszcza, prezesa, 

członków lub specjalnie w tym celu zaproszonych pre-

legentów. Reorganizacja ta znacznie ożywiła działal-

ność towarzystwa, a zebrania cieszyły się dużą fre-

kwencją. Pięknie rozwijała się Krucjata Eucharystycz-

na, której dużo ofiarnej pracy poświęciła p. Irena Ku-

jawska. W dniu 19 lipca zapadła uchwała otynkowania 

kościoła, którego szata zewnętrzna była już bardzo 

zniszczona oraz ogrodzenia siatką drucianą cmentarza 

grzebalnego od strony kościoła ewangelickiego.  

Opracowała: Ewa Łukowska 

Symbole Zmartwychwstania w naszym kościele 

1.  Paschał - wielkanocna świeca 

zajmuje centralne miejsce w świąty-

ni — obok ołtarza — od Wigilii 

Paschalnej do uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego. Jest symbolem 

Zmartwychwstałego Chrystusa, któ-

ry sam o sobie powiedział: „Ja je-

stem światłością świata” (J 8,12). W 

Wigilię Paschalną, podczas Liturgii 

Światła (nazywanej „Lucernarium”), 

zapala się wielkanocną świecę od 

poświęconego przedtem ognia. W 

uroczystej procesji paschał wnosi się 

do kościoła, gdzie ma przypominać 

słup ognia, który prowadził naród 

wybrany przez pustynię ku wolności 



(por. Wj 13,21). Paschał jest także znakiem przypomi-

nającym Zmartwychwstałego Chrystusa wyprowadza-

jącego ludzkość z niewoli grzechu ku wolności dzieci 

Bożych. Jego doniosłość wyraża liturgia Wigilii Pas-

chalnej, podczas której oddaje się mu cześć w śpiewie, 

zwanym „Exsultet”: „(...) przyjmij, Ojcze święty (...) 

tę święcę, owoc pracy pszczelego roju”. Paschał jest 

bogato zdobiony, a jego ornamentacja ma głęboką 

wymowę. W samym środku świecy widnieje krzyż z 

pięcioma woskowymi ziarnami symbolizującymi pięć 

ran Chrystusa, które pozostały na uwielbionym Ciele 

Zmartwychwstałego Pana. Cyfry bieżącego roku 

wskazują, iż Jezus Chrystus jest Panem obecnego cza-

su, a pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego — 

alfa i omega — że do Niego należą także historia i 

przyszłość — On jest początkiem i kresem wszystkie-

go (por. Ap 1,8). Dokumenty Kościoła zalecają, by 

świeca paschalna była odlana z wosku, co roku nowa, i 

miała znaczną wielkość. Po zakończeniu okresu wiel-

kanocnego paschał ustawia się przy chrzcielnicy i za-

pala podczas udzielania sakramentu chrztu. Od niego 

zapala się chrzcielne świece nowo ochrzczonych, na 

znak ich włączenia przez chrzest w tajemnicę śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. Ustawia się go także 

przy trumnach zmarłych (u wezgłowia) podczas po-

grzebu, wyrażając w ten sposób wiarę w zmartwych-

wstanie na końcu czasów. 

  

2. Obok ołtarza umieszcza się także 

figurę Zmartwychwstałego. Zazwyczaj 

Chrystus Zmartwychwstały przedsta-

wiany jest w czerwonej szacie, symboli-

zującej Jego zbawczą Mękę. Jedną rękę 

ma uniesioną ku górze w geście błogo-

sławieństwa, którego pełnia płynie z 

otwartego Grobu, w drugiej trzyma cho-

rągiew — znak zwycięskiej mocy. To 

wyobrażenie Chrystusa jest jakby 

echem Jego słów: „(...) miejcie odwagę: 

Jam zwyciężył świat” (J 16,33).  

3.  Na krzyżu zawiesza się czerwoną stułę. Przypomi-

na, że Chrystus jest Najwyższym Kapłanem, który na 

ołtarzu Krzyża złożył najdoskonal-

szą Ofiarę — „sam stał się Kapła-

nem, Ołtarzem i Barankiem Ofiar-

nym”. Czerwony kolor w liturgii 

symbolizuje ogień i krew. 

4.  W czasie świąt wielkanocnych 

eksponuje się także symbol baran-

ka. Żydzi w Starym Testamencie 

składali w ofierze właśnie baranka, 

a w noc Paschy zobowiązani byli 

spożyć go przed wędrówką z niewoli ku wolności (por. 

Wj 12,3—14). Dlatego Jezus, który złożył siebie w 

ofierze, jest prawdziwym Barankiem, który został za-

bity i nabył dla Boga swoją Krwią wszystkich ludzi 

(por. Ap 5,9). On 

jest Barankiem 

Paschalnym, który 

otwiera pieczęcie 

apokaliptycznej 

księgi (zob. Ap 5—

6). Baranek jest także częstym motywem wielkanoc-

nym zdobiącym szaty liturgiczne oraz symbolem czę-

sto obecnym w naszych domach w czasie świąt Zmar-

twychwstania Pańskiego (por. ks. Sławomir Madejew-

ski, „Symbole Zmartwychwstania”). 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 

Gościnnie przepis przygotowała Józefa Szczepek.  

Sałatka z jajkiem i chrzanem 
Składniki:  

1 mały słoik chrzanu tartego; 20 
dag tartego żółtego sera, 5 jajek, 2 
jabłka (szara reneta), 1 puszka 
kukurydzy, 1 łyżka majonezu, 3 
łyżki gęstego jogurtu; sól, pieprz 
(do smaku); rzeżucha do dekoracji. 

Przygotowanie: 

Jajka ugotować na twardo. Jabłka umyć i obrać skórkę, 

usunąć gniazda nasienne. Kukurydzę odsączyć, a rze-

żuchę posiekać. Żółty ser, jajka i jabłka zetrzeć na tar-

ce o dużych oczkach. Dodać kukurydzę, chrzan, majo-

nez i jogurt. Składniki wymieszać. Doprawić do smaku 

solą i pieprzem. Całość posypać siekaną rzeżuchą. 
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