
 

Z życia wspólnoty parafialnej: wrzesień-październik 

Miniony Tydzień: 

1. Do wspólnoty parafialnej został przyjęty: Franci-

szek Pietrowski 

2. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 516 zł na zapłacenie 

nagłośnienia, na kwiaty – 14,22 zł, jałmużnę – 15,77 

zł. 

3. Otrzymaliśmy we wrześniu pozwolenie na sprzedaż 

kilku działek budowlanych należących do parafii, 

przy ulicy Dworcowej i Rzemieślniczej. Szczegóły 

sprzedaży: tel. 601 845 467.    

Przyszłe Tygodnie: 

4. W środę 29 września 8.45-12.55 – wkłady z misjolo-

gii w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.  

5. W środę 29 września o godz. 19.15 w kawiarence 

Szkoła Słowa Bożego. 

6. W czwartek 30 września o godz. 19.00 – zaległe 

spotkanie z dzierżawcami gruntu pod pawilony.  

7. Przedłużony został termin rekrutacji do Prymasow-

skiego Studium Teologiczno-Pastoralnego w Gnieź-

nie. Zgłaszać się można do końca września. Zaintere-

sowani proszeni są o przejście procedury rekrutacyj-

nej dostępnej na stronie internetowej Studium lub o 

kontakt z sekretariatem. Druga edycja zgromadziła 

blisko 50 osób. Wraz z nimi podjęła dalsze studia 30-

osobowa grupa absolwentów.  

Do 13 par małżeńskich został wysłany list z prośbą o 

uczestnictwo w tym studium. Niestety ani jedna pa-

ra się nie zgłosiła! 

8. W piątek 1 października o godz. 17.00 spowiedź dla 

dzieci przeżywających I rocznicę Komunii św. (SP1 

kl. 5a). Tego dnia przypada Misyjny Dzień Sióstr Za-

konnych. 

9. W piątek 1 października rozpoczynamy październik 

– miesiąc Różańca. Zapraszamy na nabożeństwa ró-

żańcowe o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.30.  

Uczestnictwo i prowadzenie dzieci oraz młodzieży: 

poniedziałek (4 X,11 X,18 X,25X) – klasy 1-3, wto-

rek (5X,12 X,19 X,26 X) – klasy 4-6,  czwartek 

(7X,14 X,21 X,28 X) – klasy 7-8 i młodzież. 

Uczestnictwo i prowadzenie stowarzyszeń: środa – 

Rycerze Kolumba, sobota – Żywy Różaniec, nie-

dziela - Lektorki 

10. W sobotę 2 października po porannej Mszy św. 

Nabożeństwo wynagradzające prowadzone przez 

Wspólnotę Modlitewną „Wieczernik” 

11. W niedzielę 3 października o godz. 10.30 I rocznica 

Komunii św. dla SP1 kl. 5a 

12. W poniedziałek 4 października we wspomnienie św. 

Franciszka z Asyżu można zabrać ze sobą ptaki i małe 

zwierzęta w klatkach na Mszę św. o godz. 18.00. Po 

Mszy św. poświęcenie ptaków i zwierząt.  

13. W środę 6 października na UAM w Poznaniu roz-

poczęcie wykładów z misjologii.  

14. W czwartek 7 października – I czwartek miesiąca 

oraz wspomnienie NMP Różańcowej. Taca z Mszy 

św. porannej i wieczornej na Stowarzyszenia Wspie-

rania Powołań Kapłańskich.  

Poświęcenie i wręczenie różańców dzieci przygoto-

wujących się do życia eucharystycznego:  

SP1 - o godz. 15.30, SP2 – o godz. 16.30.  

Spowiedź wieczorna połączona z adoracją Najświęt-

szego Sakramentu oraz modlitwą do św. Charbela. O 

godz. 21.00 Apel Jasnogórski.  

Rozpoczęcie wykładów z misjologii na UAM (Gnie-

zno).  

W czwartek przypada 138. rocznica poświęcenia ko-

ścioła (7 X 1883 rok). Modlitwa za fundatorów i ofia-

rodawców.  

15. W piątek 8 października całodzienna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu: 9.00 – Czerniejewska 16, 

16A; 10.00 – Czerniejewska 7,9; 11.00 – Czerniejew-

ska 12; 12.00 – Czerniejewska 1-6; 13.00 – Czernie-
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jewska 18-32A; 14.00 – Czerniejewska 8,10; 15.00 – 

Dębina; 16.00 – Dębińska; 17.00 – Dojazdowa.  

O godz. 17.00 spowiedź dla dzieci przeżywających I 

rocznicę Komunii św. (SP1 kl. 5b) i młodzieży, która 

przeżywać będzie I rocznicę bierzmowania (15 paź-

dziernika). 

16. W sobotę 9 października od godz. 9:00 sprzątanie 

kościoła przez mieszkańców Małachowa Wierzbicza-

ny. Po sprzątaniu kawa w kawiarence (prosimy o zor-

ganizowanie ciasta). Od godz. 9:30 odwiedzimy cho-

rych. Nowe osoby prosimy zgłaszać w Biurze Para-

fialnym. Natomiast do chorych, którzy dotychczas 

przyjmowali Najświętszy Sakrament będziemy dzwo-

nić indywidualnie w poprzedzający wtorek i środę. 

Od 10.00 w Gnieźnie Archidiecezjalne Studium Pa-

storalne dla Księży Wikariuszy.  

17. W niedzielę 10 października o godz. 10.30 I roczni-

ca Komunii św. dla SP1 kl. 5b. XXI Dzień Papieski: 

Nie lękajcie się!  Zbiórka do puszek na Dzieło Trze-

ciego Tysiąclecia (Stypendium dla młodzieży). Zbiór-

kę przeprowadzą uczniowie z klas VIII. 

Rozdawanie próśb modlitwy za dzieci przygotowu-

jące się do życia eucharystycznego wspólnocie para-

fialnej. 

18. W środę 13 października o godz. 20.00 ostatnie w 

tym roku nabożeństwo fatimskie. W procesji 10 Ryce-

rzy niesie zapalone pochodnie, figurkę niosą: do I 

stacji: Żywy Różaniec, do II stacji: Straż Honorowa 

i Margaretki, do III stacji: Stowarzyszenie Wspiera-

nia Powołań Kapłańskich, do IV stacji: Lektorki, do 

V stacji: „Domowy Kościół”, do Prezbiterium: 

Grupa „Wieczernik”.  

19. W czwartek 14 października w Dzień Edukacji Na-

rodowej zapraszamy nauczycieli do wspólnej modli-

twy na Mszy św. o 18.00. Po Mszy św. spotkania z 

nauczycielami na plebanii.  

20. W piątek 15 października „Dzień Dziecka Utraco-

nego”. O godz. 12.00 Msza św. w kaplicy cmentarnej 

w intencji dzieci utraconych i nienarodzonych. Po 

Mszy św. zapalenie zniczy przy pomniku. O godz. 

18.00 Msza św. z okazji I rocznicy Bierzmowania. 

Po Mszy św. rozdanie pamiątek i wspólne zdjęcie.  

21. W sobotę 16 października Parafia św. Mikołaja w 

Witkowie wraz z Fundacją AQQ zapraszają dzieci w 

wieku 7-12 lat na kolejne spotkanie: „Spotkanie z Pa-

nem Bogiem”. Zapisy: tel. 504 226125. 

22. W dniu 18 października we wspomnienie św. Łuka-

sza (Lekarza i Ewangelisty) zapraszamy do modlitwy 

pracowników Służby Zdrowia, a po Mszy św. na spo-

tkanie na plebanii.   

23. W środę 20 października o godz. 19.15 w kawiaren-

ce Szkoła Słowa Bożego (katecheza 2).  

I rocznica śmierci bp Bogdana Wojtusia. 

24. W piątek 22 października we wspomnienie św. Jana 

Pawła II, po Mszy św. rannej litania do Jana Pawła II, 

a po wieczornej, po koronce błogosławienie reli-

kwiami.  

25. W sobotę 23 października od 10.00 w Gnieźnie Ar-

chidiecezjalne Studium Pastoralne dla Księży Wika-

riuszy. 

26. W dniu 24 października – Światowy Dzień Misyj-

ny. Poświęcenie i wręczenie książeczek dzieciom 

przygotowującym się do życia eucharystycznego na 

Mszy św. o 10.30. Zbiórka do puszek na potrzeby 

misji i misjonarzy na całym świecie. Zbiórkę prze-

prowadzą uczniowie z klas VIII. 

I rocznica pogrzebu bp. Bogdana Wojtusia (katedra 

godz. 12.00). 

27. W dniu 27 października Męski Różaniec – Rycerze 

Kolumba.  

28. W październiku będzie można składać wymienianki 

jednorazowe w kościele, a roczne w biurze parafial-

nym. Formularze wyłożone będą w kruchcie kościoła 

(z podziałem na konkretny dzień: 2 XI, 3 XI, 4 XI, 5 

XI, 6 XI, 7 XI, 8 XI). Modlitwa za zmarłych o godz. 

17.30, a w niedzielę o 16.30.  

Niedziela: 

29. Podczas wszystkich Mszy św. liczenie: Dominicantes 

i Communicantes, czyli liczenie osób, które uczestni-



czą we Mszy św. oraz te, które przystąpiły do Komu-

nii św. 

30. Do nabycia „Przewodnik Katolicki” (6 zł) oraz para-

fialna gazetka (1 zł). 

31.  Dzieci klas I-VIIII prosimy o zabranie ze sobą 

„Ziarna”. 

Opracowanie: Marta Haławska i Elżbieta Dębiak 

________________________________________ 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich  

należy Królestwo niebieskie (Mt 5,10) 

Błogosławiona rodzina, która akceptuje codzienne 

drogi Ewangelii. To rodzina, która podejmuje trud codzien-

nego życia wiarą, wyrzeka się wygody, władzy i doczesnego 

interesu. Cierpliwie znosi prześladowanie w postaci oszczer-

stw i fałszerstw. Akceptuje to w zgodzie ze słowami Jezusa, 

który naucza: „błogosławieni jesteście, gdy z Mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe na was /Mt 5,11/” (por. Ad-

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

Jest to ósme, ostatnie spośród opisywanych dotych-

czas na łamach gazetki parafialnej błogosławieństw, ostanie 

spośród wypowiedzianych przez Pana Jezusa, w którym 

usiłuje nam wskazać inny niż materialny aspekt naszego 

postępowania. Czy tak się da? Współczesny świat wykreo-

wał własne „błogosławieństwa”: błogosławieni bogaci, bo 

mogą na wszystko sobie pozwolić, błogosławieni wysporto-

wani i piękni, bo w życiu będzie im łatwiej, błogosławieni 

którzy są w stanie nawet wyrzec się wiary, byleby tylko 

oszczędzić sobie cierpień.  

Osoby, które na co dzień żyją wiarą ukazują drugim 

prawdę, jakże czasem trudną do zaakceptowania. Prawdę, że 

człowiek pochodzi od Boga, że został stworzony na jego 

obraz i podobieństwo, dlatego zmierza do Boga. Ta prawda 

niestety dla niektórych jest trudna, gdyż zmusza nas do 

określenia się czy stoimy po stronie Boga, Kościoła, moral-

ności, czy po prostu po przeciwnej stronie, gdzie jest pozór, 

półprawda czy zakłamanie. 

Pewnie, każdy z nas spotkał się w swoim życiu z 

prześladowaniem. Czy to z powodu pochodzenia, ubioru, 

statusu społecznego, mobbingu w pracy czy przemocy w 

rodzinie. I z pewnością będzie ona nam towarzyszyć w 

mniejszym lub większym stopniu do końca rodzaju ludzkie-

go. Jednak taka perspektywa nie powinna nas zniechęcać do 

dawania świadectwa życia w wierze. Naszą nagrodą za po-

niesione cierpienie dla wiary nie będzie życie w dostatku tu 

na ziemi, ale będzie nią życie wieczne w królestwie niebie-

skim. Błogosławieni – „szczęśliwi”, którzy mają odwagę się 

narazić. Szczęśliwi, którzy nie milczą, gdy bliźniego spotyka 

krzywda. Szczęśliwi, którzy dobrym słowem, życzliwym 

gestem wywołają uśmiech na czyjeś twarzy. Szczęśliwi, bo 

nocami nie gryzie ich sumienie. Szczęśliwi, bo stając rano 

przed lustrem widzą człowieka prawego.  

Jezus w błogo-

sławieństwach mówi o 

tym, czego się boimy i 

czego próbujemy w 

życiu uniknąć. Tak 

jakby chciał nam po-

wiedzieć: spójrz na 

siebie! Przyznaj się do 

swojej biedy duchowej, do swoich słabości, do zniewoleń, 

do tego kim jesteś w rzeczywistości, bowiem gdy przyznasz 

się do tego zobaczysz jak wielkich rzeczy w tobie dokonam. 

W każdym z ośmiu błogosławieństw możemy odnaleźć sie-

bie. Jak one mają się do nas, naszych rodzin, naszego życia? 

Z pewnością nie jest łatwo być katolikiem i swoim codzien-

nym życiem świadczyć o Bogu. Iść pod prąd, wyrzec się 

własnych pragnień, przyjemności, ambicji na rzecz drugiego 

człowieka, nie przejmując się równocześnie tym, że będzie 

się wyśmianym czy obgadywanym. Co nie oznacza, że nie 

da się tak żyć. Pytanie powinno być inne, czy tego chcemy?  

Paweł i Elżbieta Dębiak 

 



Kronika parafialna cz. 9 (lata 1970-1972) 

Dzień 1 stycznia 1970 roku obchodzony był zgodnie z za-

rządzeniem papieża Pawła VI, jako międzynarodowy „Dzień 

Pokoju” pod hasłem „Pojednanie-przygotowaniem Pokoju”. 

W Środę Popielcową rozpoczął się okres Wielkiego Postu. 

W okresie tym odbył się kurs przedmałżeński, który ukoń-

czyło 87 osób. Pod koniec kwietnia przystąpiono do prac 

przy kościele i zrobiono: 50 m muru zbrojonego żelazem, 

doprowadzono wodę na cmentarz przykościelny z 4 krana-

mi, wybudowano studzienkę na zegar do wody, nałożono 

120 m krawężnika, odprowadzono wodę z rynien poza oto-

czeniem kościoła, wykarczowano bez, a na jego miejsce 

posiano trawę i całość obsadzono ozdobnymi krzewami, na 

wieży założono nową podłogę, a następnie pokryto blachą, 

zakupiono maszynkę do koszenia trawy, 30 m węża do pod-

lewania krzewów i trawy, oraz piec akumulacyjny do 

ogrzewania zakrystii. Oprócz tego na kościele założono 500 

sztuk nowej dachówki, celem zlikwidowania zacieku oraz 

pozłocono ołtarz. Na plebanii założono nową konstrukcję 

dachową, odpowiednio zakonserwowano a całość pokryto 

nową dachówką, naprawiono rozsypujące się kominy, przy 

kominach i opierzeniach założono nowe blachy, przeprowa-

dzono generalna naprawę dachu na domie katolickim, wy-

mieniono piec centralnego ogrzewania, przerobiono starą 

instalację elektryczną, wymalowano kaplice katechetyczne 

wraz z oknami, drzwiami i tablicami, założono umywalkę 

dla dzieci. Wszystkie te prace wykonała tradycyjna parafia, 

bo nowa część parafii (Osiedle) na ogół w tych pracach nie 

partycypuje. W niedzielę 24 stycznia 1971 roku poproszo-

no parafian o składanie kolorowego metalu na dwa dzwony: 

św. Wojciecha (1.000 kg) i Marii (150 kg). Zebrano około 

tony, z tym jednak, że w większości był to mosiądz, który 

jednak na dzwony się nie nadaje. Oprócz tego zabrano ok. 

30 kg złomu pochodzącego z rozbitych, przedwojennych 

dzwonów. Konsekracji dzwonów dokonał Ks. Kardynał 

Stefan Wyszyński, Prymas Polski w dniu 3 czerwca 1971 r. 

Uroczystość tę poprzedziło odnowienie misji. Sama uroczy-

stość zgromadziła całą parafię, nawet tych, którzy normalnie 

do kościoła nie chodzą. Takich tłumów już dano nie widzia-

no. Program pobytu Ks. Prymasa był następujący: godz. 

18.00 - przyjazd Ks. Prymasa, konsekracja dzwonów, Msza 

św. z asystą - Ks. mgr W. Dzierzgowski, Słowo Boże wy-

głosił Ks. Prymas, Bierzmowanie, Apel Jasnogórski. Po 

uroczystości kościelnej Ks. Prymas udał się na plebanię, 

gdzie w gronie kapłanów spożywał wieczerzę. Atmosfera 

przy stole była prawdziwie rodzinna. W dniu 6 kwietnia 

1972 roku odbyła się wizytacja Dziekańska, którą przepro-

wadził Ks. Prałat Dobromir Ziarniak, Dziekan i Proboszcz 

parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu. Ks. Prałat przeprowa-

dził bardzo wnikliwą analizę całego życia, tak duchownego 

jak i materialnego parafii. Sama wizytacja miała charakter 

bardzo miły i serdeczny, sam Prałat nie szczędził probosz-

czowi swoich rad i spostrzeżeń, które sam już w swoim ży-

ciu doświadczył. Wynik wizytacji można streścić ostatnim 

zdaniem zaczerpniętym z Protokołu Wizytacyjnego: „Parafia 

Witkowo jako placówka dziekańska – wzorowa dla okolicz-

nych kapłanów, może być przykładem gorliwej i mądrej 

pracy kapłańskiej”. Ze sprawozdania za rok 1971 Ks. 

Dziekana wynika, że nasza parafia liczy: 5.933 dusz, rozda-

no 106.946 komunii św., położono 400 m2 płyty betonowej 

przed wejściem do kościoła, przebudowano prezbiterium i 

przygotowano do wymogów współczesnej liturgii. W ra-

mach prezbiterium wstawiono fotel, ambonkę do Liturgii 

Słowa oraz stolik kredensyjny, położono 22 mb. czerwonego 

chodnika, przerobiono instalację mikrofonową, zakupiono 1 

nowy mikrofon. Oprócz tego sprawiono 12 dużych ławek, a 

resztę ławek przebudowano i odświeżono. Wstawiono okna 

dachowe na kaplicy Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Zało-

żono nową papę na kaplicy Dzieciątka Jezus i budynku go-

spodarczym. Odmalowano kruchty, salki katechetyczne i 

pewne perełki w prezbiterium.  

Opracowała: Ewa Łukowska  
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