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W ubiegłych tygodniach: 

1. Na dzień dzisiejszy na daninę diecezjalną wpłaciły 174 

rodziny. 

2. Do wspólnoty parafialnej zostali przyjęci: Kornelia 

Włodarczyk, Michalina Krych, Aniela Bartczak. Do 

Domu Ojca odeszli: Teresa Szczepańska, Stanisław 

Jaskólski oraz Stanisława Szymańska. 

3. 27 października odbyło się spotkanie formacyjne 

Stowarzyszenia Żywy Różaniec. 

4. 28 października odwiedzili nasz Kościół przedszkolaki 

wraz ze swoją katechetką Panią Sylwią Kuczyńską: 

spotkanie z Panem Jezusem i katecheza o kościele. 

5. 31 października odbył się Bal Wszystkich Świętych. 

Rozpoczął się on w Kościele litanią do Wszystkich 

Świętych, a następnie miał miejsce balik na Sali św. 

Wojciecha.  

6. W poniedziałek (1.11.) obchodziliśmy Święto 

Wszystkich Świętych. Uroczysta Msza św. za zmarłych 

parafian spoczywających na naszym cmentarzu i nie 

tylko, odbyła się o godz. 14.00 w kaplicy pw. 

Miłosierdzia Bożego na cmentarzu. Po uroczystej 

procesji wokół naszego cmentarza, miało miejsce 

poświęcenie obrazu Matki Bożej. 

7. 8 listopada odbyło się spotkanie grupy pielgrzymkowej 

na Jasną Górę.  

8. 11 listopada - Święto Niepodległości. Uroczysta Msza 

święta w intencji Ojczyzny odbyła się o godz. 10:30, 

celebrował ks. kan. Franciszek Jabłoński, a wspólnie z 

nim modlił się ks. Prefekt Julian Wawrzyniak, który 

wygłosił kazanie, a także ks. ppłk Robert Krzysztofiak – 

proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski. 

9. 13 listopad: 10 dzieci pierwszokomunijnych wraz z 

rodzicami wzięło udział w warsztatach tworzenia 

wieńców adwentowych. 

10. 16 listopada odbyła się pierwsza próba przyszłego 

chórku dziecięcego, którą prowadzą Sebastian Zieliński 

i Agnieszka Rybacka. 

11. 19 listopada z inicjatywy Pana Burmistrza 

świętowaliśmy jubileusze małżeńskie: 50 i 60 lat. Mszę 

św. celebrował ks. kan. Franciszek Jabłoński, a także ks. 

Jan Dobrzyński – proboszcz parafii par. pw. św. 

Marcina w Ostrowitem Prymasowskim. Po wieczornej 

Mszy św. odbyło się spotkanie katechetów i 

katechistów. 

12. 20 listopad: dwie osoby z kandydatów do bierzmowania 

uczestniczyły w warsztatach robienia wieńców adwento-

bożonarodzeniowych. Tego dnia młodzież KSM-owa 

przygotowała foldery na nieszpory rozpoczynające 

adwent. 

13. W Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

(21.11.) podczas Mszy św. o godz. 12.00. został 

ustanowiony zarząd naszej Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Podczas Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się zakończenie 

II roku formacji kręgu wspólnoty Domowego Kościoła. 
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Rok duszpasterski 2021/2022: Posłani w pokoju Chrystusa 



Adwentowe oczekiwanie 

Msze św. roratnie - Roraty 

Roraty odbywać się będą w następujące dni: poniedziałek, 

wtorek, czwartek o godzinie 18:00 oraz w soboty o godz. 

8:00. Na każde roraty dzieci przynoszą przygotowane 

serduszka, które będzie można później zawiesić na 

choince w kościele. Na serduszkach dzieci piszą o 

zrobionych przez siebie dobrych uczynków i się 

podpisują: imię, nazwisko, klasa, szkoła. Podczas 

każdych rorat losowany będzie różaniec misyjny, figura 

Matki Bożej oraz Pismo Święte (dodatkiem będzie słodki 

upominek). Wylosowane dzieci zabierają ze sobą te 

przedmioty i przynoszą na kolejne roraty. Na zakończenie 

rorat dla najbardziej wytrwałych uczestników na 

podstawie dostarczonych serduszek zostaną przekazane 

nagrody. 

 

Świeca roratnia 

Jest symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie 

ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. Umieszcza się 

ją w prezbiterium. Biała kokarda, którą jest przepasana 

roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej 

Maryi Panny. Niektórzy symbolikę świecy tłumaczą w 

ten sposób: wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień 

- światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.  

 

Wieniec adwentowy 

Podczas adwentu nasze domy i kościoły dekorujemy 

wieńcami adwentowymi. Wieńce to okręgi z zielonych 

gałązek, wśród których umieszczamy cztery świece 

symbolizujące niedziele adwentu. Okrągły kształt wieńca 

jest symbolem nieskończoności, wieczności Boga i 

znakiem zwycięstwa Chrystusa. Zielone gałązki drzewa 

iglastego (świerk, sosna) stanowią natomiast symbol życia 

i wspólnoty. Świece zapalane kolejno w każdą niedzielę 

wskazują na upływ czasu, skracając oczekiwanie na 

narodziny Jezusa Chrystusa. Zwyczaj tworzenia wieńców 

adwentowych przywędrował do nas z Niemiec. W Polsce 

pojawił się po I Wojnie Światowej. Wieniec może 

również zawiesić na drzwiach wejściowych do domu.  

4 świece adwentowe: 

Świeca Proroka - Świeca Nadziei - symbolizuje 

proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza. 

Świeca z Betlejem - Świeca Pokoju - symbolizuje 

miejsce, w którym narodził się Zbawiciel. 

Świeca Pasterzy - Świeca Radości - symbolizuje 

pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili 

światu „radosną nowinę".  

Świeca Aniołów - Świeca Miłości - symbolizuje aniołów, 

którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, 

ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus 

Zdrapka adwentowa 

Motywem przewodnim tegorocznej zdrapki jest wieniec 

adwentowy. Codziennie zapal/zdrap jedną świecę, pod 

którą kryje się konkretne zadanie na poszczególny dzień 

adwentu. Każda świeca oznaczona jest datą. W pierwszą 

niedzielę adwentu, 28 listopada, zdrap pierwszą świecę. 

Zdrapka jest do kupienia w kawiarence i biurze, 

Świece wigilijne, opłatki 

 i sianko na wigilijny stół 

Poświęcone opłatki w I Niedzielę Adwentu i świece 

wigilijne można nabyć w kawiarence. Będzie też sprzedaż 

sianka na wigilijny stół - pomoc dla Kościoła w Angoli i 

na Kubie (włączenie się w diecezjalną akcję misyjną). 

 

Adwentowy rachunek sumienia: 

Zróbmy adwentowy rachunek sumienia i pamiętajmy, że 

spowiadając się zaczynamy od grzechów wynikających z 

naszej relacji do Boga (Msza św. niedzielna, czytanie 



Pisma św., modlitwa itp.), następnie mówimy o naszej 

relacji do człowieka (do żony, męża, dzieci, bliźnich), 

następnie o naszej relacji do wspólnoty parafialnej i 

kościelnej, i na końcu do siebie samego (praca nad wadą 

główną, szacunek do siebie samego). 

 

I Niedziela Adwentu 

Uroczyste zapalenie świecy adwentowej przez Rycerzy 

Kolumba przed każdym rozpoczęciem Mszy św. Zbiórka 

do puszek na ogrzewanie kościoła 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:  

2 grudnia I czwartek miesiąca: od godz. 19.00. W 

czasie Adoracji (od 19.30) pierwsza część spowiedzi 

adwentowej. O godz. 20.30 modlitwa do św. Charbela i 

naznaczenie olejem. 

3 grudnia I piątek miesiąca: 

9.00 – Jasna 1-49, 10.00 - Jesionowa, 11.00 – Jodłowa, 

12.00 – Kamionka, 13.00 – Kołaczkowo bloki 4-7, 14.00 

–Kołaczkowo gospodarstwa i bloki od 1-3, 15.00 – 

Komisji Edukacji Narodowej, 16.00 – Kosynierów 

Miłosławskich (do ul. Skorzęckiej), 17.00 – Kosynierów 

Miłosławskich (od Skorzęckiej w kierunku Powidza). 

Od godz. 17.00 - spowiedź święta. 

4 grudnia I sobota miesiąca: 

Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i godzinna modlitwa prowadzona przez 

wspólnotę modlitewną: Wieczernik Niepokalanego Serca 

Maryi. 

Rekolekcje adwentowe oraz święto 

patronalne ku czci św. Mikołaja 

Prowadzący: ks. prof. Paweł Podeszwa 

Temat: Modlitwa Ojcze nasz  

• 2 grudnia (czwartek): godz. 18.00 – Msza św. z 

kazaniem 

• 3 grudnia (piątek): godz. 8.00 i 18.00 – Msza św. z 

kazaniem. O 19.15 – spotkanie z rekolekcjonistą w 

kawiarence: „Modlitwa Słowem Bożym”. 

• 4 grudnia (sobota): godz. 8.00 i 10.00 (dla chorych i 

starszych połączona z udzieleniem sakramentu 

chorych) - Msza św. z kazaniem 

• 5/6 grudnia: Msze św. z kazaniem odpustowym: 

18.00 (sobota), 7.30 (niedziela), 9.00, 10.30, 12.00 z 

udziałem innych kapłanów oraz o 17.00. 

Taca z kolekty w czwartek, piątek i sobotę (do południa) 

przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcjonisty. 

W niedzielę możemy uzyskać odpust zupełny, gdy 

będziemy w stanie łaski uświęcającej i odmówimy 

modlitwę w intencji papieskiej na grudzień: Módlmy się 

za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – 

aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą 

Ducha Świętego. 

II Niedziela Adwentu 

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie 

obchodzony w Kościele w Polsce i na placówkach 

polonijnych: Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. zbiórka do 

puszek – uczniowie z klasy VIII. 

8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Będzie to również Parafialny Dzień Medalika i Krzyżyka. 

Po każdej Mszy św. poświęcenie medalików i krzyżyków. 

Msze św. o: 8.00, 10.00, 15.30 (Dzieci 

pierwszokomunijne SP1), 16.30 (Dzieci 

pierwszokomunijne SP2) i 18.00 z nowenną. 

O godz. 18.00 – Próba chórku dziecięcego.  

O godz. 19.00 – Szkoła Słowa Bożego. 

10 grudnia o godz. 19.00 spotkanie formacyjne 

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. 

11 grudnia od godz. 9.30 - odwiedziny chorych z 

Komunią Świętą (Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.) 

 

III Niedziela Adwentu 

12 grudnia - o godz. 13.30 – pielgrzymka Rycerzy 

Kolumba do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 



18 grudnia: druga część spowiedzi adwentowej w godz. 

10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00; 20.00 - 21.00. Przyjadą 

kapłani z dekanatu. Skorzystajmy z tej okazji.  

IV Niedziela Adwentu 

19 grudnia: O godz. 13.00 – pielgrzymka Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich do Sanktuarium św. 

Józefa w Kaliszu. 

23 grudnia – spowiedź święta dla osób chorych w domu 

Spotkania rodziców dzieci I komunijnych:  

29 XI, 30 XI, 1 XII, 6 XII, 7 XII, 9 XII (kawiarenka, 

godz. 19.00). 

Opracowanie: M. Haławska i E. Dębiak 

Kronika parafialna cz. 11 - Rok 1974 

      W Nowy Rok 1974, o godz. 21.00 odezwały się 

dzwony i oznajmiły rozpoczęcie Roku Świętego. Każda 

katolicka rodzina zapaliła wówczas świece Roku 

Świętego i odmówiła: różaniec św., Litania do Matki 

Boskiej i Pod Twoją Obronę. 28 maja 1974 roku przybył 

do naszej parafii ks. bp. Jan Czerniak, który przed mszą 

[św. dokonał konsekracji przelanego dzwonu Św. 

Mikołaja, a w czasie mszy św. udzielił sakramentu 

bierzmowania. Na zakończenie uroczystości udzielił 

jubileuszowego odpustu zupełnego. Rok 1974 był bardzo 

udanym pod względem duchowym, jak i materialnym. 

Pod względem duchowym: liczne nawrócenia, pojednania 

powaśnionych rodzin i sąsiadów. Bardzo poważnie 

wzrosła liczba rozdanych komunii św.: 122.032. Udało 

się również uregulować kilka kontraktów cywilnych. Pod 

względem materialnym zrobiono: 2 klęczniki, 2 toczone 

ołtarze z podstawami i dywanikami, 6 gotyckich ornatów, 

4 duże ławki z oparciem na 6 osób każda, 2 ławki pod 

ścianę, przelano dzwon Św. Mikołaja 570 kg, 2 szafki do 

świec, 2 ławeczki do prezbiterium, odmalowano kaplicę 

do Serca Pana Jezusa, wymalowano kruchty i salki 

katechetyczne, założono napęd elektryczny do dzwonów, 

kupiono 2 mikrofony, na plebanii pobudowano komin do 

centralnego ogrzewania, położono cały nowy dach 

eternitowy nad budynkiem gospodarczym. 

                                               Opracowała: Ewa Łukowska 

 

 

 

 

Siostry i Bracia! 

Rycerze Kolumba z radością informują, że w 

dniu 11.12.2021 r. o godz. 18.00 do naszej Wspólnoty 

Parafialnej przybędą relikwie błogosławionego księdza 

Michaela McGivney, założyciela Rycerzy Kolumba. 

Relikwie przebywać będą w naszej świątyni do 

dn. 17.12.2021 r. do godz. 15.30. Zapraszamy Was, 

Siostry i Bracia do modlitwy przy relikwiach oraz 

oddania hołdu temu Błogosławionemu.  

Wykorzystajcie okazję przedstawienia 

błogosławionemu Kapłanowi swych próśb, przedstawcie 

Mu Wasze sprawy i problemy życiowe.  

Okazja do modlitwy przed relikwiami codziennie 

po porannej mszy świętej do godz. 14.45. O godz. 15.00 

koronka do Miłosierdzia Bożego. Po wieczornych mszach 

świętych odmawiana będzie nowenna do 

błogosławionego ks. McGivneya. 

Polecamy Was, Siostry i Bracia wstawiennictwu i 

modlitwie naszego błogosławionego Założyciela.  

Vivat Jezus! 

Wielki Rycerz Kazimierz KACZMAREK 

Rada 17538 w Witkowie 
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