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Z życia wspólnoty parafialnej 
 

Miniony Tydzień: 

• Do Domu Ojca odeszli: Marcin Musielak, Teresa Bruch 

, Zofia Grześkowiak oraz Edward Czyżowicz. 

• W ostatnim czasie na kwiaty zebraliśmy 97,10 zł, na 

jałmużnę – 51zł, na gazety – 234,67 zł. 

• W minioną niedzielę żony Rycerzy Kolumba ze sprzeda-

ży ciasta zebrali kwotę 1154 zł. Pieniądze zostaną prze-

znaczone na kamień upamiętniający dzieci nienarodzone 

i utracone. 

   Przyszłe Tygodnie:  

• 17 maja o godz. 19.00 na plebanii spotkanie z dzierżaw-

cami ziemi uprawnej.  

• 18 maja o godz. 19.00 na plebanii spotkanie w sprawie 

administracji cmentarza parafialnego.  

• 19 maja wykład ks. Profesora w Warszawie dla przy-

szłych misjonarzy.  

• 20-21 maja wizyta Rycerzy Kolumba z Sierakowic wraz 

z ks. kan. dr Tadeuszem Knutem. Msza św. o godz. 

18.00 z udziałem Rycerzy Kolumba z Sierakowic i z 

Witkowa. Po Mszy św. kordialne spotkanie. 

• 21 maja o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź 

dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Grupa 4. 

• 21 maja o godz. 20:00 II Droga Światła na zakończenie 

Okresu wielkanocnego. 

• 21-22 maja XI Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba 

w Licheniu. 

• 23 maja w godz. 8:30–13:00 lektorki zapraszają do ka-

wiarenki na pyszne domowe ciasta. 

• 24 maja Święto Matki Kościoła. O godz. 11:00 Msza 

św. dla chorych połączona z udzieleniem sakramentu 

chorych w ramach Światowego Dnia Cierpienia w Inten-

cji Misji. 

• 24 maja o godz. 19.00 odprawa dla wszystkich kateche-

tów i katechistów z parafii.  

• 27 maja przypada święto patronalne ks. Prefekta. Za-

praszamy do wspólnej modlitwy na Mszy św. o godz. 

18.00.  

• 28 maja o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź 

dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Grupa 5. 

• 30 maja Uroczystość Najświętszej Trójcy. Do tej nie-

dzieli mamy możliwość wypełnienia przykazania ko-

ścielnego: „Przynajmniej raz w roku w okresie wielka-

nocnym, przyjąć Komunię świętą”. 

• 30 maja gościć będziemy w naszej wspólnocie parafial-

nej Postulantki i Nowicjuszki Sióstr Pallotynek z Gnie-

zna, które będą dzieliły się swoim świadectwem życia 

wiarą i historią powołania do zgromadzenia. O godz. 

16.00 spotkanie Sióstr z lektorkami i żonami rycerzy Ko-

lumba oraz chętnymi osobami. 

• 30 maja sprzedaż ciast w kawiarence wykonanych przez 

żony Rycerzy Kolumba. 

• 30 maja przypada 6. rocznica święceń kapłańskich ks. 

Prefekta. Święcenia Prezbiteratu przyjęło 6 diakonów. 

• 31 maja o godz. 19:00 w ogrodzie plebanijnym piknik 

dla wnuków Rycerzy Kolumba oraz dla chętnych, którzy 

chcą uczestniczyć ze swoimi dziećmi lub wnukami. 

• Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe, które sprawo-

wane będą w poniedziałek, wtorek i czwartek po wie-

czornej Mszy św.; w środę, piątek i sobotę – po porannej, 

a w niedzielę po Mszy św. o godz. 17:00. 

• 1 czerwca o godz. 19:00 Msza św. w intencji wszystkich 

zmarłych parafian oraz dzieci nienarodzonych i utraco-

nych. Przed Mszą św. poświęcenie pomnika poświęco-

nego tym dzieciom oraz poświęcenie odnowionej kapli-

cy. 

• 3 czerwca Boże Ciało. Prosimy o przygotowanie ołta-

rzy: I ołtarz – Osiedla I i Sołectwo Malenin; II ołtarz – 

Osiedla II i Sołectwo Folwark; III ołtarz – Osiedle III i 

sołectwo Mąkownica IV ołtarz – Osiedle IV i V oraz 

Kołaczkowo. Zostaną zrobione ramy do wszystkich ołta-

rzy. Osoby odpowiedzialne z poszczególnych rejonów 

wezmą je do złożenia i ubrania. Każdy ołtarz będzie miał 

już swój baner ozdobny oraz tabernakulum. Ołtarzami 

dystrybuować będzie Zacny Rycerz – Grzegorz Trzciń-

ski.  

• 4 czerwca – Oktawa Bożego Ciała. Pierwszy Piątek 

Miesiąca. Całodzienna adoracja. 4 czerwca: 9.00 – 

Szkolna, 10.00 – Szmaragdowa, 11.00 – Topolowa, 

12.00 – Tylnia, 13.00 – Warszawska, 14.00 – Wiejska, 

15.00 – Wiekowo, 16.00 – Wierzbowa, 17.00 - Wincen-

tego Witosa. 
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• 5 czerwca – Parafialny Kurs Liturgiczny: 9:00 – Rok 

liturgiczny miejscem i przestrzenią (locus theologicus) 

przeżywania Misterium Chrystusa-s. Anna Hyszko CHR. 

10:00 – Układ roku liturgicznego odzwierciedlony w 

księdze jaką jest Mszał (msze na różne okresy liturgicz-

ne, msze własne i wspólne o świętych)-s. M. Iwona Ko-

pacz, uczennica BM. 11:00 – Normy kalendarza i roku 

liturgicznego, wybór formularza mszalnego na dany 

dzień, dobór prefacji i modlitwy eucharystycznej-s. Iwo-

na Kopacz, uczennica BM, 12.00-14.00 – przerwa obia-

dowa. 14:00–zajęcia praktyczne z przygotowania Mszału 

(dla grupy zakrystianów, lektorów, ministrantów i in-

nych zainteresowanych, tudzież zaangażowanych w 

przygotowanie ksiąg liturgicznych)-s. Iwona i s. Anna. 

16:30 – Msze wotywne, obrzędowe i w różnych potrze-

bach – jako wyraz naszej pobożności i troski o wspólnotę 

Kościoła-s. Iwona Kopacz, uczennica BM. Zapraszamy 

Liturgiczną Służbę Ołtarza, Rycerzy Kolumba, Lektorki 

i wszystkich chętnych.  

Niedziela: 

• Zachęcamy do zakupu parafialnej gazetki (1 zł), 

„Przewodnika Katolickiego” (6 zł). 

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

 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 

posiądą ziemię (Mt 5, 5) 

Cisza według definicji 

znajdującej się w Słowniku Ję-

zyka Polskiego to „stan, w któ-

rym nie rozlegają się żadne 

dźwięki”. Jest bezwietrzną po-

godą, spokojem panującym w 

określonym miejscu, w moim 

domu, w pracy.  Można ją rozważać jako równowagę 

duchową.  Znajdziemy ciszę w braku reakcji czy to na 

panujący wokół gwar, czy kłótnię dzieci w sąsiednim 

pokoju. Media są pełne hałasu. Przeciwieństwem ciszy 

jest stała łączność internetowa, radiowa i telewizyjna.  

Dziś cichość nie kojarzy się dobrze. Obecnie trzeba 

zmierzyć się z oczekiwaniami świata, mamy być zauwa-

żeni, przebojowi, atrakcyjni towarzysko.  W pracy, w 

szkole powinniśmy potrafić się zareklamować odpo-

wiednio i sprzedać swoje umiejętność. Profesor, nauczy-

ciel zauważy nas szybciej, jeśli mocniej zaznaczymy 

swoją obecność. Rady dzisiejszego świata: „iść przebo-

jem”, „przepychaj się łokciami” mają dać szczęście i do-

statek. Inaczej postrzegać nas będą za nieudaczników?  

A Jezus przeciwnie - daje nam jasny drogowskaz, jak 

postępować, aby posiąść ziemię, jakim być rodzicem, 

wychowawcą, synem, córką, pracodawcą i pracowni-

kiem. Powołując się na słowa św. Maksymilian Kolbe, 

„łagodność jest Boskim działaniem. Przemoc wypływa z 

władzy, która czuje się zbyt słaba. Bóg nie ma potrzeby 

łamania ludzi, aby dominować. Łagodność Boga nie jest 

niczym innym jak Jego wszechmocą”. Nasz Bóg jest de-

likatny, łagodny, pokorny. Jezus nie udowadnia swojej 

potęgi i władzy, nie zmusza do wiary, do nawrócenia, 

szanuje ludzką wolność. Jezus, którego mamy naślado-

wać w każdej sferze życia, tylko i aż proponuje, mówiąc 

tylko „jeśli chcesz”. Cichość Jezusa widzimy w godzinie 

Jego Męki (Iz 53,7). Jezus na nienawiść odpowiedział 

miłością. Na krzywdę – przebaczeniem. Na zadany ból – 

cierpliwością. Na znieważanie – milczeniem. Nie tak ła-

two naśladować Jezusa… Jak ja postępuję? Czy w ro-

dzinnych relacjach potrafię przebaczyć, zachować spokój 

i ciszę? Jakie mam relacje z dziećmi, współmałżonkiem, 

przyjaciółmi? Czy w stresie potrafię reagować z łagod-

nością? Święty Paweł wymienia łagodność wśród owo-

ców Ducha Świętego (Ga 5,23). Nikt i nic nie może mnie 

pozbawić godności bycia dzieckiem Boga. Nikt i nic nie 

może mnie odłączyć od Miłości. Prawda ta powinna być 

wpisana głęboko w nasze serca, nie będziesz odczuwać 

potrzeby dominacji. Chęć górowania nad innymi, po-

trzeby bycia lepszym od innych zostanie stłumiona. A 

pragnienie rywalizacji, stawiania ciągle na swoim, stanie 

się niczym w obliczu tego, że dla Boga jesteśmy najważ-

niejsi i przez Niego kochani. 

W Księdze Izajasza daje 

mam wymowny obraz Sługi 

Pańskiego: „Nie będzie wołał 

ni podnosił głosu, nie da sły-

szeć krzyku swego na dwo-

rze. Nie złamie trzciny na-

dłamanej, nie zagasi knotka o 

nikłym płomyku” (Iz 42,3). 

Krzyk jest wyrazem przemocy. Postępujmy według tych 

zasad, stwarzając tym samym miejsce do rozwoju miło-

ści w naszych rodzinach. Próby dominacji, narzucania 

swojego zdania, przekonań nie powodują wprowadzania 

pokoju i łagodności. Jezus nie podnosi głosu, pamiętaj-

my o tym każdego dnia w relacjach z naszymi bliskimi. 

W czasie modlitwy często trudno jest usłyszeć i rozpo-

znać cichy głos Boga. A miłość – jak napisze św. Franci-

szek Salezy – „nie zna zmuszanych ani niewolników, ale 

sprowadza każdą rzecz pod własne posłuszeństwo mocą 

tak delikatną, że jeśli nic nie jest tak silne jak miłość, to 

nic nie jest miłe jak jego moc”. Psalm 37,11 daje kon-

kretne wskazania, jaką postawę należy przyjąć wobec zła 

i niesprawiedliwości, których doświadczamy: „Miej uf-

ność w Panu i postępuj dobrze”, „zachowaj wierność”; 

„raduj się w Panu”; „powierz Panu swą drogę i zaufaj 

Mu: On sam będzie działał”; „nie oburzaj się na tego, 



któremu szczęści się w drodze”; „zaprzestań gniewu, po-

rzuć zapalczywość”. Psalm zapewnia o wierności Boga. 

Wyrażenie „posiądą ziemię” oznacza dziedziczenie, jest 

przede wszystkim darem. Łagodni, pokorni, mamy ufać 

Panu, a staniemy się dziedzicami ziemi, dziedzicami 

Królestwa. Czy pozwalamy Bogu, by był Obrońcą? Ży-

cie w perspektywie bycia dziedzicem Królestwa może 

przerazić, czy próbujemy na nie zasłużyć? W którą stro-

nę są skierowane nasze oczy, czy wpatrujesz się w Niebo 

z nadzieją i ufnością? Czy jako rodzice, wychowawcy, 

synowie, córki postępujemy według danego nam Słowa? 

Nie dajmy się omamić pędem świata! W naszych rodzi-

nach postępujmy według jasno przekazanych wskazó-

wek. Zdecydowanie każdy z nas musi nad sobą pracować 

i nieustanie przypominać sobie nawzajem o potrzebie ci-

chości i łagodności. Greckie słowo praeis różnie tłuma-

czono - jako „cisi”, „łagodni”, a nawet „potulni”. Jezus 

mówi nam o sobie: „uczcie się ode Mnie, bo jestem ci-

chy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych” (Mt 11, 29). Módlmy się: Jezu cichy i pokor-

nego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego tego 

sobie i Wam życzymy:  

Tomasz i Aleksandra Jędrzejak 

________________________________________________  

Kronika parafialna cz.3. (1951-1952) 

W dniu 18 stycznia 1951 roku Sejm R.P. uchwalił 

nową ustawę o dniach wolnych od pracy. Jako dni robo-

cze uznano dotychczas obchodzone następujące święta 

kościelne: Matki Boskiej Gromnicznej, Wniebowstąpie-

nie Pańskie, drugi dzień Zielonych Świąt, Święto Apo-

stołów św. Piotra i Pawła, Niepokalane Poczęcie Naj-

świętszej Maryi Panny. Wszystkie procesje odbywały się 

tylko wokół kościoła. Miało to związek z nowymi zarzą-

dzeniami administracyjnymi, które zabraniają urządzania 

procesji poza obrębem Kościoła bez specjalnego pozwo-

lenia władz państwowych. Jedyna procesja, która wyru-

szyła poza mury Kościoła, to procesja w święto Bożego 

Ciała. W dniu tym domy były pięknie udekorowane ob-

razami świętymi, światłem i zielenią. Natomiast nie wy-

wieszono żadnych flag i papierowych serpentyn koloro-

wych, by uniknąć w ten sposób kar pieniężnych. W dniu 

29 czerwca przybył do naszej parafii bp. Lucjan Bernac-

ki, który udzielił wiernym Sakramentu Bierzmowania. 

Do sakramentu tego przystąpiły dzieci, które w tym dniu 

przyjęły pierwszą Komunię Św., jak również dużo doro-

słych parafian. W roku szkolnym 1950/51 na terenie 

miasta czynne były trzy szkoły: Szkoła ogólnokształcąca 

stopnia podstawowego, Czteroletnie Technikum Rolni-

cze, w której religii nauczał ks. Dziekan Fręśko, oraz 

Dwuletnia Podstawowa Szkoła Zawodowa. Pod koniec 

czerwca przystąpiono do głównego remontu kościoła. 

Kościół otrzymał zupełnie nowe pokrycie od strony pół-

nocnej, natomiast od strony południowej ograniczono się 

do przełożenia dachu, umieszczając w miejscach ko-

niecznych nowe krokwie. Roboty, które przeprowadziło 

Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Gnieźnie, 

ukończono w sierpniu, kosztem 12 tys. złotych.  

W dniu 28 lutego 1952 roku upaństwowiono do-

tychczasowe prywatne przedszkole, które dotychczas 

prowadziły we własnym budynku Siostry Służebniczki 

Niep. Serca Najśw. Maryi Panny. Propozycję wystoso-

waną przez Wydział Oświaty w Gnieźnie dobrowolnego 

oddania przedszkola pod zarząd państwowy i przejścia 

sióstr wychowawczyń na etat państwowy, siostry nie 

przyjęły i mimo nalegań odrzuciły. W kwietniu odbyła 

się doroczna pielgrzymka na odpust Świętowojciechowy 

do Gniezna. Do zebranych wielotysięcznych rzesz piel-

grzymów przemówił Ks. Prymas, udzielając błogosła-

wieństwa na zakończenie uroczystości. Wielu pielgrzy-

mów, na skutek niesprzedania biletów powrotnych przez 

kasy dworcowe (mimo wolnych miejsc w pociągu), mu-

siało wrócić do swych domów dopiero następnego dnia. 

Od miesiąca maja Ks. Dziekan zapoczątkował codzien-

ne, wieczorne odmawianie różańca oraz Litanii do Matki 

Boskiej. W każdą niedzielę Ks. Dziekan odprawia trzy 

Msze Św.: o 7-mej, 9-tej (Msza św. szkolna) i sumę o 

godz. 11-tej. W każdy czwartek tygodnia odbywa się 

Msza Św. dla młodzieży szkolnej. W miesiącu lipcu i 

sierpniu przystąpiono do częściowego odmalowania far-

bami olejnymi ścian najbardziej zniszczonych, a miano-

wicie: zakrystii i obu krucht kościoła. Z dniem 1 sierpnia 

obowiązki duszpasterskie objął Ks. Wikary Marian Dra-

pikowski, który przybył do nas z parafii Nakło. Wyjąt-

kowym wydarzeniem parafii było zakupienie przez Ks. 

Dziekana dzwonów mechanicznych za kwotę 10 tys. zło-

tych, które w sierpniu zostały zainstalowane na wieży 

kościoła.  

Opracowanie: Ewa Łukowska 

 

Parafialne spotkanie formacyjne  

dla kandydatów bierzmowania: 

 

17.05.br g. 17:30 Grupa I  

18.05.br g. 17:30 Grupa II 

19.05.br g. 17:30 Grupa III 

20.05.br g. 17:30 Grupa IV 

21.05.br g. 17:30 Grupa V 

 

Lista kandydatów umieszczona jest na stronie parafialnej: 

http://parafiawitkowo.pl/category/kandydaci/ 



Pierwsza Komunia Święta 

Grupa I – 2 maja 2021 r. 

Oliwier, Szczepan, Maria, Michał, Antoni, Amelia, 

Zuzanna, Wiktor, Antoni, Jan, Amelia, Liliana, Sandra, 

Fabian, Jakub, Szymon, Aleksandra, Ksawery. 

 

 

Grupa II – 9 maja 2021 r. 

Martyna, Jakub, Oliwia, Jakub, Antoni, Roksana,  

Lena, Igor, Szymon, Oliwia, Amelia, Filip, Oliwia, Kac-

per, Luiza, Jakub, Damian, Dawid. 

 
 

Drodzy Małżonkowie, 

 

Podejmując dzieło odnowy naszej wspólnoty para-

fialnej zwracam się do Was z propozycją aktywnego włą-

czenia się w liturgię niedzielnej Mszy św. Proszę o napisa-

nie wezwań do Modlitwy wiernych. Ogólne zasady odno-

śnie do tego, co powinna zawierać Modlitwa wiernych, 

znajdziecie Państwo w artykule Pana Pawła Dębiaka opu-

blikowanym w „Parafialnych Wiadomościach Witkow-

skich” nr 1 (5)2021. Na pewno warto, aby w tych wezwa-

niach nawiązać do tego, jaka to akurat jest niedziela, o 

czym jest Ewangelia w daną niedzielę. Jednak głównie 

chodzi o to, aby był to Wasz osobisty udział w tworzeniu 

Modlitwy, która - jak sama nazwa wskazuje - powinna wy-

pływać od wiernych. Przygotowane przez Was propozycje 

wezwań zostaną jeszcze „doszlifowane” (dlatego gotową 

Modlitwę proszę dostarczyć dwa tygodnie przed „Waszą” 

niedzielą: witkowo7@archidiecezja.pl). Proszę nie bać się 

pisania! Jest też propozycja, abyście Państwo w niedzielę, 

w którą przypadnie Wasz dyżur, na jednej Mszy św. (do-

godnej dla Was) to właśnie Wy tę modlitwę, przygotowaną 

przez siebie, przeczytali. Jeden małżonek czytałby wezwa-

nia, a drugi, podczas słów: „Ciebie prosimy…” czy „O 

Panie mój…” nasypywałby kadzidło do specjalnie przygo-

towanej na tę okazję kadzielnicy (jako symbolu unoszenia 

się modlitw wiernych do Boga). Wcześniej, przed Wielkim 

Postem, Modlitwa wiernych pisana była przez małżonków 

należących do ruchu „Domowy Kościół”. Celem obecnej 

inicjatywy jest to, aby zaangażowanie w liturgię objęło 

szerszy krąg małżeństw. Zdaję sobie sprawę, że dla niektó-

rych będzie to wyzwanie, ale zróbcie to dla Pana Boga i dla 

całej naszej wspólnoty parafialnej. Proszę o przyjęcie 

książki mojego autorstwa, która jest dobrym „GPS” w ży-

ciu małżeńskim. Z nadzieją, że zaproponowane propozycje 

zostaną przez Was życzliwie przyjęte: 

ks. kan. Franciszek Jabłoński 

 

Niniejszy list otrzymało 41 par małżeńskich z na-

szej parafii. Od niedzieli 11 kwietnia br. czytane są wezwa-

nia Modlitwy wiernych napisane przez małżonków. Jak 

dotychczas tylko jedna para tego nie uczyniła.  

 

 

Smaki Kuchni Prefektowskiej 
Bataty na elegancko 

Składniki: 

• 2 średnie bataty  

• 1 opakowanie szpinaku  
(świeży lub mrożony) 

• ½ szt. cebuli 

• 3 ząbki czosnku  

• oliwa z oliwek 

• sól, pieprz  

 

 

Przygotowanie: 

 

Bataty dobrze umyć, przeciąć na pół (można lekko 

ściąć grzbiety) i ułożyć na blaszce do pieczenia. Ponakłu-

wać widelcem, skropić oliwą z oliwek oraz oprószyć solą i 

pieprzem.  

Szpinak przesmażyć z cebulą i czosnkiem. Dodać fetę. 

Doprawić solą i pieprzem. 

Farsz ułożyć na słodkich ziemniakach i zapiekać całość 

około 50 minut w temp. 180 stopni. Podawać z sosem 

czosnkowym: najlepiej domowym, przygotowanym na 

jogurcie naturalnym. 
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