
 

Z życia wspólnoty parafialnej 

1. Od 1 września pomaga nam w animacji śpiewu 

poprzez grę na organach Pan Marcin Grzegorzew-

ski z Gniezna. Animować będzie na Mszach św. 

wieczornych w: poniedziałek, środę i piątek oraz w 

niedzielę na Mszach św. dopołudniowych. Poza 

tym będzie animował śpiew na pogrzebach i ślu-

bach.  

2. W poniedziałek 13 września o godz. 20.00 nabo-

żeństwo fatimskie. 

3. W dniach 13-14 września w Toruniu spotkanie 

formacyjne dla kapelanów Rycerzy Kolumba.  

4. We wtorek 14 września w Święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego o godz. 10.00 Msza św. dla cho-

rych połączona z sakramentem namaszczenia. 

5. W dniach 15-18 września kwartalne dni modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców. 

6. W piątek 17 września o godz. 17.00 spowiedź dla 

dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św. 

(SP2 kl. 5B). 

7. W sobotę 18 września Ogólnopolska Pielgrzymka 

Mężczyzn na Jasną Górę. W Gnieźnie dziękczynie-

nie za beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego: 

10.00 – konferencja; 11.00 – przygotowanie do 

Mszy św., spotkanie modlitewne – zespół Nowa 

Pieśni; 12.00 – Msza św.; 13.30 – poczęstunek, 

możliwość zwiedzania katedry, prezentacje orga-

nowe, wystawa w Muzeum AG; 15.00 – Teatr A: 

„Życie jest większe od legend” – spektakl. 

8. W dniach 18-20 września wyjazd Rycerzy Ko-

lumba do parafii Ostrowo i Sierakowic na dzięk-

czynienie za beatyfikację Stefana kard. Wyszyń-

skiego. 

9. W niedzielę 19 września o godz. 10.30 I rocznica 

Komunii św. dla SP2 kl. 5b: O godz. 12.00 Msza 

św. dziękczynno–dożynkowa: Chłądowo, Huta 

Skorzęcka, Kamionka, Kołaczkowo, Skorzęcin – 

Huby, Strzyżewo Witkowskie. Osoba odpowie-

dzialna: Pani Renata Robaszkiewicz. Zbiórka do 

puszek na zapłacenie nagłośnienia. 

10. W środę 22 września po Mszy św. wieczornej spo-

tkanie dla lektorek. 

11. W piątek 24 września o godz. 10.00 Konferencja  

Profesorska w Seminarium, a o 17.00 spowiedź dla 

dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św. 

(SP2 kl. 5C) 

12. W sobotę 25 września po Mszy św. o godz. 8.00 

nabożeństwo w intencji poszanowania życia i za 

grzechy naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo 

NMP prowadzone przez wspólnotę modlitewną 

„Wieczernik”.  

O godz. 18.00 we Mszy św. uczestniczą kandydaci 

do bierzmowania z klas VIII i I klas szkół ponad-

podstawowych. Po Mszy św. spotkanie formacyjne 

dla tych kandydatów. Gościć będziemy na Mszy 

św. i spotkaniu chrześcijańskiego rapera Jakuba 

Jackiewicza – Abir (Za horyzontem. Masz wybór). 

13. W dniach 25-26 września Ogólnopolska Piel-

grzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. 

14. W niedzielę 26 września – Parafialny Dzień Ró-

żańca. Prosimy zabrać ze sobą różańce, które zosta-

ną poświęcone.  

O godz. 10.30 I rocznica Komunii św. dla SP2 kl. 

5c:  

O godz. 12.00 Msza św. dziękczynno–dożynkowa: 

Folwark, Piaski, Witkówko, Wiekowo, Witkowo: 

Osiedle nr I, Osiedle nr II, Osiedle nr III, Osiedle nr 

IV. Podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się li-

czenie: Dominicantes i Communicantes, czyli li-

czenie osób, które uczestniczyły we Mszy św. oraz 

te, które przystąpiły do Komunii św.  
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15. W środę 29 września o godz. 19:15 w kawiarence 

Szkoła Słowa Bożego. 

16. Dzieci od klas I do VIIII otrzymują (po Mszach św. 

niedzielnych) karteczkę z Ewangelią niedzielną i 

zadaniem do wykonania (Ziarno). Prosimy wkleić 

tę karteczkę do zeszytu z religii. Odcinek z 

rozwiązaniem konkursu można w następną nidzielę 

przynieść do kościoła. Sposród tych karteczek 

rozlosowane będa nagrody na Mszy św. o godz. 

10.30.  

Opracowanie: Marta Haławska i Elżbieta Dębiak 

 

Pro memoria 

1. Jako duszpasterze odpowiedzialni za prowadzenie 

wspólnoty pw. św. Mikołaja w Witkowie, zwraca-

my się z prośbą do wszystkich organizujących ja-

kiekolwiek wyjazdy autokarowe, motorowe, rowe-

rowe czy piesze pielgrzymki i czynią to w imieniu 

parafii, aby najpierw zgłosili taki wyjazd nam dusz-

pasterzom. Jesteśmy do dyspozycji, aby uczestni-

czyć w takiej pielgrzymce lub udzielić błogosła-

wieństwa przed jej rozpoczęciem. Trudne jest do 

zrozumienia, że przesyłane są pozdrowienia post fa-

tum oraz, że jako duszpasterze nie wiemy o wyjaz-

dach organizowanych przez parafian i w pod szyl-

dem parafii pw. św. Mikołaja, którego znakiem jest 

postać św. Mikołaja i napis: Parafia pw. św. Miko-

łaja – Witkowo (a nie herb miasta i gminy Witko-

wa). 

2. Osoby, które przystrajają kościół (kwiaciarka, flo-

rystka) na różne uroczystości (ślub, jubileusz i inne) 

prosimy o wcześniejsze omówienie wystroju z oso-

bą odpowiedzialną za wystrój kościoła: Pani Elżbie-

ta Dębiak (Rendantka). 

3. Przypominamy, że bez pozwolenia nie można sa-

memu fotografować oraz filmować w kościele.  

 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

 albowiem oni będą nazwani synami Bożymi  

(Mt 5, 9) 

Wprowadzanie pokoju zacząć możemy od 

naszych rodzin - przez łagodzenie konfliktów i 

nieporozumień. W miejscu, gdzie mieszkamy przez 

nierozprzestrzenianie plotek. W miejscu, gdzie 

pracujemy – przez niewykluczanie nikogo i dążenie do 

jedności. 

Słowa tego błogosławieństwa powinny nas 

skłonić do zastanowienia, ile to razy dziennie 

wypowiadamy słowa, które nic nie wnoszą, a nawet 

szkodzą naszym bliźnim. Niejako burzą pokój, który 

chce nam dać Pan. Starajmy się, abyśmy nie byli 

przyczyną rozpadów jedności, powstawania konfliktów 

i nieporozumień. Pismo Święte uczy, że słowo ma 

wielką moc, od słowa wszystko się zaczęło i przez nie 

się stało. 

Bardzo często zdarza 

się nam, że jesteśmy 

przyczyną konfliktów lub 

przynajmniej nieporozumień. 

Na przykład, gdy słyszę coś 

od kogoś i idę do drugiego, 

by mu o tym powiedzieć, a nawet tworzę drugą wersję, 

nieco szerszą, i ją rozpowszechniam. A jeśli wyrządzi 

ona więcej szkody, to wydaje mi się, że sprawia mi to 

więcej satysfakcji. Świat plotek, tworzony przez ludzi 

krytykujących, nie buduje pokoju. Ci ludzie są raczej 

wrogami pokoju i w żaden sposób nie są błogosławieni. 

Niełatwo jest budować ten ewangeliczny pokój, 

który nikogo nie wyklucza, ale włącza także tych, 



którzy są nieco dziwni, trudni i skomplikowani, tych, 

którzy wymagają uwagi, tych, którzy są inni, tych, 

którzy są bardzo obciążeni życiem, mają inne 

zainteresowania. Jest to trudne i wymaga wielkiej 

otwartości umysłu i serca. Nie usiłuje też pomijać lub 

ukrywać konfliktów, ale raczej „przyjąć konflikt, 

rozwiązać go i przemienić w ogniwo nowego procesu”. 

Chodzi o to, by być budowniczymi pokoju, ponieważ 

budowanie pokoju jest sztuką wymagającą pogody 

ducha, kreatywności, wrażliwości i umiejętności. 

Rozsiewanie pokoju wokół nas jest świętością. 

„Ta świętość, do 

której wzywa nas Pan, 

będzie wzrastała przez małe 

gesty. Na przykład: pewna 

kobieta idzie na targ, by 

zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią 

rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta 

mówi w swoim wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim mówić 

źle”. To jest krok ku świętości. Następnie w domu, jej 

syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach i chociaż 

jest zmęczona, siada obok niego i słucha z 

cierpliwością i miłością. To kolejna ofiara, która 

uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o 

miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różaniec i 

modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. 

Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i 

zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To 

jest następny krok” (papież Franciszek). 

Nośmy w naszych sercach słowa z Ewangelii 

św. Mateusza (Mt 5, 43-48): „A Ja wam powiadam: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują…” W refleksji nad naszym 

budowaniem pokoju, mogą pomóc poniższe pytania: 

Jak traktujesz ludzi wokół siebie – jak braci, którzy są 

razem z tobą w drodze do domu Ojca, czy jak rywali i 

przeciwników? Czy potrafisz pierwszy wyciągnąć rękę 

do pojednania? Czy wystrzegasz się rozprzestrzeniania 

się plotek? 

Adam i Anna Wożniak 

Kronika parafialna cz. 7 (lata 1968-1969) 

Z dniem 22 września 

1968 r. nastąpiła zmiana pro-

boszcza: długoletni duszpasterz 

parafii witkowskiej, ks. Prałat 

Roman Fręśko, został na własne 

życzenie przeniesiony do Wil-

kowyi, pow. Jarocin. Na jego miejsce przyszedł pro-

boszcz z Wilkowyi, ks. Heliodor Jankiewcz. Przed 

mszą św. wieczorną odbyło się powitanie nowego Pro-

boszcza przez dzieci, Radę Parafialną i ks. wikariuszy. 

W czasie mszy św., którą po powitaniu odprawił, wy-

głosił kazanie, w którym podziękował za powitanie i 

nakreślił plan swojej pracy tak duszpasterskiej, jak 

również administracyjnej. Odśpiewaniem „Boże coś 

Polskę…” zakończono uroczystości. W dniu 1 listopa-

da po procesji liturgicznej na cmentarzu, na który przy-

szły tłumy wiernych, kazanie wygłosił ks. prob. Helio-

dor Jankiewicz – od 10 października br. – dziekan de-

kanatu witkowskiego. Zgodnie z zarządzeniem Władzy 

Duchownej w I Niedzielę Adwentu został wprowadzo-

ny język polski do liturgii, z wyjątkiem kanonu. Mszał 

łacińsko-polski parafa otrzymała w sobotę przed nie-

dzielą adwentową z Paryża, jako dar papieża Pawła VI. 

Trzy intencje mszalne, na pokrycie kosztów przesyłki, 

zaraz zostały odprawione. W dniu 6 grudnia, w uroczy-

stość św. Mikołaja, ks. Dziekan dokonał poświęcenia 

nowego sztandaru matek. Dotychczasowy sztandar był 

już stary i zniszczony. Kolędę rozpoczęto zaraz po 

świętach, zaczynając od wiosek. Wszędzie przyjmowa-

no z prawdziwą serdecznością.  

W roku 1969 – na kolędę przyjęły nas prawie 

wszystkie rodziny, natomiast na Osiedlu Wojskowym 

przyjęło tylko 16 rodzin, a 70 rodzin przyszło na kolędę 

do krewnych i znajomych w mieście. Pod koniec stycz-



nia zostało założone w naszym Kościele ogrzewanie. 

Zamiast tradycyjnego węgla i koksu, używa się ropy. 

Całe ogrzewanie jest zautomatyzowane. Zapala się i 

wygasa w zakrystii. Latem będzie natomiast chłodzić. 

Również w styczniu zakupione zostało 11.000 dachó-

wek na pokrycie jednej strony Kościoła, który w kilku 

miejscach mocno zaciekał. Na początku marca przystą-

piono do odświeżania Kościoła, który ostatnio był ma-

lowany 14 lat temu. Na skutek słabej wentylacji grzyb 

pokrył grubością 1 cm całą malaturę. Kościół ma być 

tak odmalowany, jak przed 14 laty, z tym jednak, że 

rozjaśniony zostanie strop i prezbiterium. Zostanie 

zmienione również oświetlenie. Prace malarskie zostały 

zakończone pod koniec kwietnia. Główny ołtarz, orga-

ny, chrzcielnica, ambona oraz pewne elementy stropu i 

oświetlenia zostały pozłocone.  

17 maja 1969 r. miała miejsce wizytacja kano-

niczna, którą przeprowadził ks. bp. Jan Czerniak. Wi-

zytacja wypadła bardzo dobrze, miała bardzo miły i 

spokojny przebieg. Na powitanie bp. Czerniaka oraz na 

wszystkich nabożeństwach z Jego udziałem, Kościół 

szczelnie się wypełniał. Sama wizytacja przyczyniła się 

do ożywienia religijnego życia w parafii. W dniu 25 

maja do I Komunii Św. przystąpiło 188 dzieci. Część 

dzieci, rodzin wojskowych, była u I Komunii Św. albo 

w okolicznych parafiach, albo wyjechała w zupełnie 

nieznane strony, do swoich krewnych. Nowością, która 

została wprowadzona w parafii witkowskiej, było roz-

danie dzieciom obrazków pamiątkowych już oprawio-

nych. W czerwcu przystąpiono do remontu dachu Ko-

ścioła, po stronie od ulicy Poznańskiej została założona 

nowa dachówka, a reszta dachu solidnie naprawiona. 

Również został zrobiony dach na budynku gospodar-

czym, a na plebanii naprawiony.  

W dniu 5 października 1969 r. ks. bp Jan Czer-

niak dokonał konsekracji dwóch dzwonów: św. Stani-

sława i św. Mikołaja. Dzwon św. Stanisława o wadze 

250 kg fundował p. Telesfor Gromadziński z Witkowa. 

Również liczni parafianie przychodzili do biura z pro-

pozycją fundowania dzwonów. Cała parafia została 

zaproszona na chrzestnych, a pieniądze otrzymane z 

wpisywania się do „Złotej Księgi” pokryły zakup oraz 

koszt zamontowania dzwonu św. Mikołaja o wadze 500 

kg. Z okazji Bożego Narodzenia rozesłano do chorych i 

starszych życzenia świąteczne, a dla biedniejszych 

jeszcze paczki. Na zakończenie roku, podczas wszyst-

kich Mszy św. ks. Dziekan wygłosił sprawozdanie, z 

którego wynika, że parafia ma 5.781 dusz, nie licząc 

osiedla, gdzie mieszka ok. 3.000 dusz, rozdano 81.968 

Komunii św. 

Opracowała: Ewa Łukowska  

Rozstrzygnięcie konkursu: Pamiątka z wakacji 

Otrzymaliśmy 19 kartek z pozdrowieniami z 

wakacji. Bardzo dziękujemy za serdeczne pozdrowienia 

z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Trzy po-

zdrowienia zostały wyróżnione: Karolina Rurek; Liwia, 

Gabriel, Kornelia i Aleksander Marciniak; Lena Mło-

dzińska. Nagrody książkowe do odebrania w zakrystii. 
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