
 

Z życia wspólnoty parafialnej 

Niedziela: 

1. Dzisiaj Wigilia Wszystkich Świętych. O godz. 

16.00 modlitwa litanijna do wszystkich świętych. 

O 16.30 młodzież obejrzy film o świętym, a dzieci 

do lat 10. mają balik na Sali św. Wojciecha.  

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

„Ziarna”, a młodzież przygotowująca się do 

bierzmowania o zabranie niedzielnego obrazka z 

datą.  

3. Zapraszamy do kawiarenki od 8.30 do 12.00. 

W ubiegłych tygodniach: 

4. Do wspólnoty parafialnej zostali przyjęci: Alek-

sander Kędzierski oraz Kacper Losik. Do Domu 

Ojca odeszli: Marianna Manuszak, Elżbieta Ja-

worska, Stanisław Kaźmierczak, Mieczysław Mi-

kołajczak, Ryszard Pankowski, Maria Dzięcielak 

oraz Mieczysław Szcześniak, a także Zbigniew 

Woś, Robert Hart, Karol Gołaszewski i Krystyna 

Lange.   

5. 14 października na Nabożeństwo Różańcowe 

przybyło 30 dzieci i młodzieży. Różaniec odma-

wiany był także w języku niemieckim i angiel-

skim oraz śpiewana była jedna dziesiątka. 

6. 15 października o godzinie 12.00 odbyła się 

Msza św. na cmentarzu parafialnym z okazji Dnia 

Dziecka Utraconego, podczas której gościła mgr 

Teresa Niewiadomska, diecezjalna doradczyni ży-

cia małżeńskiego i rodzinnego. Po Mszy św. Pani 

Teresa przekazała nam swoje świadectwo i prze-

słanie, a następnie miała miejsce modlitwa przy 

pomniku. Tego dnia podczas Mszy św. wieczor-

nej obchodziliśmy I rocznicę bierzmowania, na 

którą przybyło 8 osób z 86 bierzmowanych. 

7. 17 października dwóch Rycerzy Kolumba wraz z 

małżonkami uczestniczyli jako delegacja z parafii 

i z dekanatu na otwarciu synodu w wymiarze die-

cezjalnym w gnieźnieńskiej katedrze. 

8. 18 października na różaniec przybyło 70 dzieci 

klas I-III. 

9. 19 października odbyło się spotkanie Rad Para-

fialnych Ekonomicznej i Duszpasterskiej z wybit-

nymi pastoralistami: ks. prof. Pawłem Zulehne-

rem z Wiednia i ks. prof. Mieczysławem Pola-

kiem z Poznania, doktorantem ks. prof. Zulehnera. 

10. 20 października miała miejsce II katecheza w 

ramach Dekanalnej Szkoły Słowa Bożego, w któ-

rej uczestniczyło 30 osób. 

11. 21 października: 20 osobowe uczestnictwo dzieci 

i młodzieży w wyjątkowym różańcu, odmawia-

nym w kilku językach: rosyjskim, koreańskim, ja-

pońskim i angielskim. Różaniec odmawiali ucz-

niowie z ZSP w Witkowie. 

12. 22 października we wspomnienie liturgiczne św. 

Jana Pawła II po każdej Mszy św. odmówiono Li-

tanię do św. Jana Pawła II oraz wierni otrzymali 

indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. 

Papieża. 

13. 22-24 października małżeństwo z naszej parafii 

(Państwo Dębiak) uczestniczyło rekolekcjach dla 

katechistów w Morasku. 

14. 23 października o godz. 12.00 ks. kan. Franci-

szek Jabłoński uczestniczył we Mszy św. w Kate-

drze gnieźnieńskiej z okazji 1. rocznicy śmierci 

bp. Bogdana Wojtusia, podczas której wygłosił 

homilię. Natomiast po wieczornej Mszy św. od-

był się koncert ewangelizacyjny Jakuba Jackiewi-

cza "Abira", który był w ramach kolejnego spo-

tkania formacyjnego kandydatów do bierzmowa-

nia. 
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15. W Niedzielę Misyjną (24.10.) podczas Mszy św. 

o godz. 10.30. miało miejsce poświęcenie i wrę-

czenie książeczek dzieciom przygotowującym się 

do życia eucharystycznego. Nie było obecnych 12 

rodziców wraz z dziećmi. 

16. 5 października 75 uczniów klas 1-3 uczestniczyło 

w nabożeństwie różańcowym 

Przyszłe tygodnie 

17. W poniedziałek 1 listopada – Uroczystość 

Wszystkich Świętych – Msze św. w godz. 7.30, 

9.00, 10.30, 12.00 oraz o 14.00 na cmentarzu 

(transmitowana). Na cmentarzu zbiórka do puszek 

na Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 

w Gnieźnie – klasy VIII.   

Prosimy kolektantów o pomoc przy zbiórce na ta-

cę podczas Mszy św. na cmentarzu.  

18. W dniu 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych – Msze św. w godz. 8.00, 

10.00, 16.00 i 18.00. 

19.  W dniach 1 – 8 listopada można zyskać odpust 

zupełny w intencji bliskich zmarłych. W tym celu 

należy nawiedzić bliskich na cmentarzu, odmówić 

Modlitwę Pańską i modlitwę wg Papieskiej Inten-

cji na listopad: „Módlmy się, aby osoby cierpiące 

na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich 

wsparcie i światło otwierające na życie.” oraz 

przyjąć Komunię św. 

20.  Wymienianki jednorazowe odmawiane będą 2 

XI, 3XI, 4 XI, 5 XI, 6 XI, 7 XI, 8 XI o godz. 

17.30, a w niedzielę o 16.30.  

21. 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 oraz modlitwą do św. 

Charbela. 

22. 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. 

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

rannej Mszy św. Nabożeństwo wynagradzające 

prowadzone przez Wspólnotę Modlitewną „Wie-

czernik”.  

24.  W dniu 11 listopada Msze św. o godz. 7.30, 

9.00. O godz. 10.30 w Msza święta w intencji Oj-

czyzny. 

25. Zapraszamy do wspólnego dzieła, jakim będzie 

wykonanie wieńców adwentowych dla domów 

rodzinnych. Terminy:  

• 13 listopada (dzieci I komunijne),  

• 20 listopada (kandydaci do bierzmowa-

nia) oraz  

• 27 listopada (osoby chętne i seniorzy).  

Warsztaty odbywać się będą w Domu Katolikim 

św. Wojciecha w godz. 16.00 – 18.00. 

26. 13 listopada od godz. 9:00 sprzątanie kościoła 

przez mieszkańców Mąkownicy. Po sprzątaniu 

kawa w kawiarence (prosimy o zorganizowanie 

ciasta).  

Od godz. 9.30 odwiedzimy chorych (zmiana ter-

minu!). Nowe osoby prosimy zgłaszać w Biurze 

Parafialnym. Natomiast do chorych, którzy do-

tychczas przyjmowali Najświętszy Sakrament bę-

dziemy dzwonić indywidualnie w poprzedzający 

wtorek i środę.  

27. W niedzielę 14 listopada Pomoc Kościołowi w 

potrzebie. Dzień Solidarności z Kościołem Prze-

śladowanym. Zbiórka do puszek – klasy VIII.  

28. W poniedziałek 15 listopada w Częstochowie 

posiedzenie Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, 

której konsultorem jest ks. kan. F. Jabłoński.  

29. 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. 



30. W niedzielę 21 listopada w Uroczystość Chrystu-

sa Króla. Zbiórka do puszek na ogrzewanie ko-

ścioła.  

31. W sobotę 27 listopada w godz. 10.00 - 15.00 

Dzień Formacji dla Rycerzy Kolumba naszej Ra-

dy, a także pobliskich Rad.  

I Nieszpory I Niedzieli Adwent o godz. 17.30, po 

nieszporach Msza św.  

Wyjazd na Koncert Wiedeński do Auli UAM w 

Poznaniu. 

32. W niedzielę 28 listopada I Niedziela Adwentu. 

Uroczyste zapalenie świecy adwentowej przez 

Rycerzy Kolumba przed każdym rozpoczęciem 

Mszy św. Zbiórka do puszek na ogrzewanie ko-

ścioła.  

33. W dniach 2-5 grudnia Adwentowe Rekolekcje 

Parafialne prowadzone przez ks. Profesora Pawła 

Podeszwę. Taca w czwartek wieczorem, piątek i 

sobotę przeznaczona jest na wsparcie dla rekolek-

cjonisty.  

34. W sobotę 4 grudnia w ramach rekolekcji Msza 

św. dla chorych połączona z udzieleniem sakra-

mentu namaszczenia chorych.  

35. Organizowane są 2 pielgrzymki do Sanktuarium św. Józe-

fa w Kaliszu: 12 grudnia o godz. 13.30 – Rycerze Ko-

lumba i 19 grudnia o godz. 13.00 – Stowarzyszenie 

Wspierania Powołań Kapłańskich. Program pielgrzymki 

będzie zorganizowany przez s. dr Natalię Musidlak. 

 

Pro memoria 

1. Informujemy, że wymienianki roczne wyczyty-

wane będą przed Mszą św. o godz. 7:30 i 9:00 

(nie będą wyczytywane przed Mszą św. o godz. 

10:30, ponieważ jest to Msza z licznym udziałem 

dzieci i wymaga czasu na jej przygotowanie).  

2. Przypominamy, że danina na rok 2021 r. wynosi 

10 zł od osoby. W listopadzie br. rozpoczynamy 

wpłacanie. 

3. Przypominamy, aby osoby z tzw. „osiedla woj-

skowego” określili swój status przynależności do 

konkretnej parafii. Wszystkich, którzy pragną 

przynależeć do naszej parafii prosimy, aby wy-

pełnili formularz zamieszczony na stronie para-

fialnej. Formularz ten można otrzymać także w 

biurze parafialnym. Osobom nie zapisanym do pa-

rafii nie będą wystawiane zaświadczenia (m.in. 

zaświadczenie matki chrzestnej lub ojca chrzest-

nego, czy różnych rodzajów zgód na przyjęcie sa-

kramentów poza parafią). 

4. Przypominamy, że w naszej parafii jest możli-

wość zamówienia Patrona rodziny. 

5. W każdy poniedziałek będzie możliwość po-

święcenia dewocjonaliów i pamiątek religijnych. 

Prosimy je położyć na balaskach przed Mszą św. 

6. Zachęcamy do zapalania świeczek na świeczni-

ku w kaplicy Niepokalanego Serca NMP oraz za-

palanie elektrycznych świeczek w kaplicy NSPJ. 

 



7. Według nowego terminarzu nawiedzenie obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii bę-

dzie miało miejsce 25-26 listopada 2022 roku. 

(piątek/sobota). Natomiast w dekanacie witkow-

skim w dniach 22-28 listopad (kolejność: Niecha-

nowo, Kędzierzyn, Ostrowite Prymasowskie, 

Witkowo, Gorzykowo, Mielżyn i Powidz. 

M. Haławska i E. Dębiak 

Kronika parafialna cz. 10 - Rok 1973 

18 marca 1973 roku ks. Dziekan dokonał poświęcenia 

ołtarza oraz całego prezbiterium przystosowanego do 

wymogów współczesnej liturgii. Cała Parafia została za-

proszona na chrzestnych. Wpisywanie do „Złotej Księgi” 

odbywało się zaraz po liturgii oraz w ciągu tygodnia w 

biurze parafialnym. W dniach 14-17.04.1973 roku odbyły 

się rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził Ojciec 

Jakub Kubica z Pakości. Frekwencja tak na rekolekcjach, 

jaki u spowiedzi i komunii św., była bardzo duża (2/3 

parafian ). 17 czerwca odbyła się I Komunia św., do któ-

rej przystąpiło 133 dzieci. W dniu 20 września podczas 

pogrzebu śp. Franciszka Sopy pękł 500 kg dzwon (Św. 

Mikołaj). Niestety, trzeba było go przelać, co okazało się 

nieprzewidzianym dużym wydatkiem. Dzień 11 listopada 

1973 roku przeżywaliśmy pod urokiem 25-lecia posługi  

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. 

Część parafian uczestniczyła we Mszy Św. dziękczynnej, 

koncelebrowanej pod przewodnictwem Kard. Prymasa w 

Gnieźnie, a inni w naszej witkowskiej świątyni. W czwar-

tą niedzielę Adwentu odbyło się odnowienie Milenijnego 

Aktu Oddania złożonego na Jasnej Górze w dniu 3 maja 

1966 roku. Akt ten został przywieziony przez delegację 

parafialną w dniu 5 października z Jasnej Góry i zawie-

szony na widocznym miejscu, aby ustawicznie  przypo-

minał o naszych zobowiązaniach. 

Ewa Łukowska 

Śladami naszych krzyży i figur 

Krzyż na ulicy Sportowej 

Foto: M i B Haławscy 
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