
 

Z życia wspólnoty parafialnej 

Niedziela: 

1. Zbiórka do puszek na inwestycje. 

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

„Ziarna”. 

3. Zapraszamy do kawiarenki od 8.30 do 12.00. 

W ubiegłych tygodniach 

4. Do wspólnoty parafialnej zostali przyjęci: Leo 

Prętkowski, Ignacy Michalski, Alan Modrzejew-

ski oraz Hanna Spieczyńska. Związek małżeński 

zawarli: Damian Rzepczak i Daria Robak. Do 

Domu Ojca odeszli: Kazimierz Reszel oraz Ma-

rian Leśny. 

5. Na Seminarium (I czwartek miesiąca) zebrano 

128, 72 zł, na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- 

970.09 zł, na jałmużnę – 25 zł, na kwiaty – 

36,50 zł, ze skarbony Matki Bożej – 9 zł oraz 

chorzy (na potrzeby parafii) ofiarowali 770 zł. 

6. W Dekanalnej Szkole Słowa Bożego (29 wrze-

śnia) uczestniczyły 24 osoby (22. z parafii pw. 

św. Mikołaja w Witkowie oraz 2. osoby z parafii 

pw. św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim). 

7. 1 października wspólnota parafialna podzięko-

wała ks. prał. Florianowi Cieniuchowi za pomoc 

duszpasterską w naszej parafii. Kolejnego dnia 

nasz gość wyjechał na Kubę. 

8. W dniach 1-3 października parafialna delegacja 

(Państwo: Pustelnik i Jakimowicz) wraz z ks. 

kan. F. Jabłońskim uczestniczyła w 11. Ogólno-

polskim Kongresie Małżeństw w Świdnicy. 

9. 4 października rozpoczęły się prace na parafial-

nym cmentarzu związane z montowaniem nagło-

śnienia i oświetlenia. Przy pracach pomagali Ry 

 

 

 

cerze Kolumba. W Nabożeństwie różańcowym 

uczestniczyło 40 dzieci klas I-III.  Po wieczornej 

Mszy św. odbyło się błogosławienie zwierząt. 

Przybyły 3 osoby z 3 zwierzętami: 2 pieski i 1 

kot. Tego dnia rozpoczęliśmy także spotkanie 

formacyjne dla kandydatów do bierzmowania (gr. 

V). 

10. W Nabożeństwie różańcowym (5 października) 

uczestniczyło 9. dzieci klas IV-VI. 

11. W środę (6 października) podczas wieczornej 

Mszy św. gościliśmy ks. misjonarza Sławomira 

Szwagrzyka z Kanady z diecezji Whitehorse, któ-

ry wygłosił homilię oraz wręczył Janowi pamiąt-

kę z okazji 3. rocznicy Chrztu św. Od tego dnia 

posiadamy w naszej świątyni świecznik do Matki 

Bożej, który jest dziełem Rycerzy Kolumba, 

szczególnie brata Grzegorza, po nowennie został 

uroczyście poświęcony. 

12. W wspomnienie NMP Różańcowej podczas 

dwóch dodatkowych Mszy św. miało miejsce po-

święcenie i wręczenie różańców dzieciom komu-

nijnym (przygotowuje się 97 dzieci). Na Nabo-

żeństwie różańcowym uczestniczyło 20 osób 

klas VII i VIII oraz ponadpodstawowych. Człon-

kowie Stowarzyszenia Żywy Różaniec modlili 

się na Dekanalnym Dniu Skupienia w Powidzu. 

13. 9 października miało miejsce sprzątanie kościo-

ła: dziękujemy dwóm Paniom (Aleksandra i Jó-

zefina), które to uczyniły; oraz Rycerzom Ko-

lumba za porządki wokół świątyni. Niestety z 

wyznaczonej miejscowości nikt nie przyszedł do 

posprzątania. 

14. 11 października na Nabożeństwo różańcowe 

przybyło 40 dzieci klas I-III. Po wieczornej 
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Mszy św. odbyły się dalsze spotkania formacyjne 

dla bierzmowanych klas VIII. 

15. W Nabożeństwie różańcowym (12.10.) uczest-

niczyło 25. dzieci klas IV-VI. 

16. Na ostatnie w tym roku nabożeństwa fatim-

skiego przybyło ok. 120 osób. 

 

Przyszłe tygodnie 

17. W poniedziałek 18 października we wspomnie-

nie św. Łukasza (Lekarza i Ewangelisty) zapra-

szamy do modlitwy pracowników Służby Zdro-

wia, a po Mszy św. na spotkanie na plebanii.  

18. We wtorek 19 października o godz. 16.00 prace 

na cmentarzu związane z oświetleniem i nagło-

śnieniem cmentarza. Zapraszamy mężczyzn.  

O godz. 19.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej 

i Ekonomicznej w kawiarence. Spotkanie z wy-

bitnymi pastoralistami; europejskim: ks. prof. 

Pawłem Zulehner z Wiednia i polskim: ks. prof. 

Mieczysławem Polakiem z Poznania. 

19. W środę 20 października o godz. 19.15 w ka-

wiarence Szkoła Słowa Bożego (katecheza 2).  

I rocznica śmierci bp Bogdana Wojtusia.  

20. W piątek 22 października we wspomnienie św. 

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

Pawła II i błogosławienie relikwiami, a po wie-

czornej, po koronce błogosławienie relikwiami.  

21. W sobotę 23 października o godz. 12.00 Msza 

św. w Katedrze gnieźnieńskiej z okazji 1. roczni-

cy śmierci bp. Bogdana Wojtusia. Serdecznie 

zapraszamy do wzięcia udziału. Od 10.00 w 

Gnieźnie Archidiecezjalne Studium Pastoralne 

dla Księży Wikariuszy.  

22. W dniu 24 października – Światowy Dzień Mi-

syjny. Będziemy się modlić za wszystkich misjo-

narzy świata, a szczególnie z archidiecezji gnieź-

nieńskiej. O godz. 7.00 Msza św. sprawowana 

przez ks. kan. F. Jabłońskiego dla wspólnoty se-

minaryjnej. O godz. 10.30. poświęcenie i wrę-

czenie książeczek dzieciom przygotowującym się 

do życia eucharystycznego. Zbiórka do puszek na 

potrzeby misji i misjonarzy na całym świecie. 

Zbiórkę przeprowadzą uczniowie z klas VIII. I 

rocznica pogrzebu bp. Bogdana Wojtusia.  

23. W dniu 25 października O godz. 10.00 wizyta 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po 

Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo w intencji 

poszanowania życia i za grzechy naszej Ojczyzny 

przez wstawiennictwo NMP prowadzone przez 

wspólnotę modlitewną „Wieczernik”. O godz. 

19.00 spotkanie Ogniska Misyjnego z opiekunem 

– ks. prof. Franciszkiem Jabłońskim. 

24. W dniu 27 października Męski Różaniec – Ry-

cerze Kolumba. Program: 15.00 – Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i koronka do Miło-

sierdzia Bożego; 15.30 – osobista adoracja Naj-

świętszego Sakramentu; 16.30 – Różaniec; 17.30 

– przygotowanie do Mszy św.; 18.00 – Msza św., 

błogosławieństwo i agapa. 

25. W dniu 30 października po Mszy św. o godz. 

18.00 koncert rapera Jakuba Jackiewicza "Abira" 

dla kandydatów bierzmowania. 

26. W październiku będzie można składać wymie-

nianki jednorazowe i roczne w biurze parafial-

nym. Formularze wyłożone będą w kruchcie ko-

ścioła (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.  

27. W dniu 1 listopada – Uroczystość Wszystkich 

Świętych – Msze św. w godz. 7.30, 9.00, 10.30, 

12.00 oraz o 14.00 na cmentarzu. Na cmentarzu 

zbiórka do puszek na Prymasowskie Wyższe Se-

minarium Duchowne w Gnieźnie.  

28. W dniu 2 listopada – Wspomnienie Wszyst-

kich Wiernych Zmarłych – Msze św. w godz. 

8.00, 10.00, 16.00 i 18.00. 



29. W dniu 4 listopada – I czwartek miesiąca. Taca 

z Mszy św. porannej i wieczornej przeznaczona 

na Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłań-

skich. Spowiedź wieczorna połączona z adoracją 

Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogór-

skim oraz modlitwą do św. Charbela. 

30. W dniu 5 listopada – I piątek miesiąca. Cało-

dzienna adoracja Najświętszego Sakramentu :  

9.00 – Dworcowa; 10.00 – Folwark; 11.00 – 

Gimnazjalna; 12.00 – Głożyny; 13.00 – Gnieź-

nieńska; 14.00 – Harcerska; 15.00 – Huta Sko-

rzęcka; 16.00 – Jana Pawła II; 17.00 – Jasna 51-

59. 

31. W dniu 6 listopada – I sobota miesiąca. Po po-

rannej Mszy św. Nabożeństwo wynagradzające 

prowadzone przez Wspólnotę Modlitewną „Wie-

czernik”. Od godz. 9:30 odwiedzimy chorych. 

Nowe osoby prosimy zgłaszać w Biurze Parafial-

nym. Natomiast do chorych, którzy dotychczas 

przyjmowali Najświętszy Sakrament będziemy 

dzwonić indywidualnie w poprzedzający wtorek i 

środę. 

32. Zapraszamy do wspólnego dzieła, jakim będzie 

wykonanie wieńców adwentowych dla domów 

rodzinnych. Terminy: 13 listopada (dzieci I ko-

munijne), 20 listopada (kandydaci do bierzmo-

wania) oraz 27 listopada (osoby chętne i senio-

rzy). Warsztaty odbywać się będą w Domu Kato-

lickim św. Wojciecha w godz. 16.00 – 18.00. 

33. W niedzielę 14 listopada Pomoc Kościołowi w 

potrzebie. Dzień Solidarności z Kościołem Prze-

śladowanym. Zbiórka do puszek.  

34. W poniedziałek 15 listopada w Częstochowie 

posiedzenie Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, 

której konsultorem jest ks. kan. F. Jabłoński.  

35. W piątek 19 listopada odprawa dla katechistów i 

katechetów: uczestnictwo we Mszy św. wieczor-

nej, a następnie spotkanie na plebanii połączone z 

wykładem nt. Nowego programu duszpasterskie-

go. 

36. W niedzielę 21 listopada w Uroczystość Chry-

stusa Króla poświęcenie figurki Chrystusa Króla 

Wszechświata. Zbiórka do puszek na ogrzewanie 

kościoła.  

37. W sobotę 27 listopada wyjazd na Koncert Wie-

deński do Auli UAM w Poznaniu. I Nieszpory I 

Niedzieli Adwent o godz. 17.30, po nieszporach 

Msza św.  

38. W niedzielę 28 listopada zbiórka do puszek na 

ogrzewanie kościoła.  

39. Organizowane są 2 pielgrzymki do Sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu: 12 grudnia o godz. 13.30 

– Rycerze Kolumba i 19 grudnia o godz. 13.00 – 

Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłań-

skich. Program pielgrzymki będzie zorganizowa-

ny przez s. dr Natalię Musidlak. 

Pro memoria 

1. Zbliża się czas poświęcony wszystkim naszym 

zmarłym. Bardzo prosimy te osoby, które mają 

zaległości za prolongatę (miejsce na grób), aby 

to opłaciły w najbliższym czasie. Administra-

cja cmentarza nakleiła nowe informatory na 

groby, gdzie można sprawy prolongat wyjaśnić 

i uregulować. 

2. Przypominamy, że danina na rok 2021 r. wy-

nosi 10 zł od osoby. W listopadzie br. rozpo-

czynamy wpłacanie. 

3. Informujemy, że w październiku Biuro Para-

fialne w czwartki będzie nieczynne. Natomiast 

będą dodatkowe dyżury we wtorki po wieczor-

nej Mszy św. (19.10., 26.10.). 

4. Po zgody na przyjęcie bierzmowania poza na-

szą parafią prosimy o zgłoszenie się kandyda-

tów w wyżej wymienionych dniach do Biura 

Parafialnego, którzy będą musieli wykazać się 



podstawową wiedzą prawd wiary z Małego Ka-

techizmu. 

5. Do końca października można przynosić do 

kawiarenki (lub Biura Parafialnego) własno-

ręcznie wykonane różańce, na konkurs „Naj-

piękniejszy Różaniec Misyjny”. 

6. Przypominamy, że w naszej parafii jest moż-

liwość zamówienia Patrona rodziny. 

7. W każdy poniedziałek będzie możliwość po-

święcenia dewocjonaliów i pamiątek religij-

nych. Prosimy je położyć na balaskach przed 

Mszą św. 

8. Zachęcamy do zapalania świeczek na świecz-

niku w kaplicy Niepokalanego Serca NMP oraz 

zapalanie elektrycznych świeczek w kaplicy 

NSPJ.  

9. Rzemieślnicy z parafii wyszli z inicjatywą za-

kupienia figurki św. Józefa na zakończenie Ro-

ku św. Józefa. Zainteresowani rzemieślnicy 

proszeni są o kontakt z Panem Grzegorzem 

Trzcińskim.  

10. Według nowego terminarzu nawiedzenie obra-

zu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej pa-

rafii będzie miało miejsce 25-26 listopada 

2022 roku. (piątek/sobota). Natomiast w deka-

nacie witkowskim w dniach 22-28 listopad (ko-

lejność: Niechanowo, Kędzierzyn, Ostrowite 

Prymasowskie, Witkowo, Gorzykowo, Mielżyn 

i Powidz). 

 

Praktyka niedzielna na podstawie liczenia w 

dniu 26 września 2021 r. 

1. Dominicantes:  

W sześciu Mszach św. uczestniczyło 1560 

osób. Najwięcej osób uczestniczyło na Mszy 

św. o godz. 10.30 (425 osób), następnie o godz. 

12.00 (294 osoby), a najmniej o godz. 17.00 

(155 osób). Na Mszach św. więcej było kobiet 

(884), mężczyzn było 676. Biorąc pod uwagę 

liczebność całej parafii jest to ok. 30% wszyst-

kich wiernych. 

2. Communicantes: 

Do Komunii św. przystąpiło  650 osób, w tym 

kobiet: 432 i 218 mężczyzn. Porównując liczbę 

mężczyzn i kobiet, do komunii przystępujących 

kobiet jest o połowę więcej niż mężczyzn.  

3. Donatorzy: 

Średnia ofiar na 1 osobę uczestniczącą w litur-

gii wyniosła 2,50 zł. Biorąc po uwagę wszyst-

kich obecnych w Kościele to 332 osoby nie 

złożyły żadnej ofiary. 

Opracowanie: M. Haławska i E. Dębiak 

Śladami naszych krzyże i figur… 

Krzyż w Małachowie Szemborowice 

Foto: M i B Haławscy 
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