
 

 

 

Z życia wspólnoty parafialnej  

(luty – marzec) 

1. W środę 9 lutego po wieczornej Mszy św. 

spotkanie formacyjne dla Rycerzy Kolumba. 

2. W piątek 11 lutego (wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz 

30. Światowy Dzień Chorego) o godz. 10.00 

Msza święta w intencji chorych i starszych z 

naszej parafii z sakramentem namaszczenia 

chorych. 

3. W sobotę 12 lutego od godz. 

9.00 sprzątanie kościoła przez mieszkańców 

Osiedla nr 2 i Folwarku. O godz. 9.00 

Instrukcja liturgiczna dla Liturgicznej 

Służby Ołtarza (ministranci ze SP). Po 

instrukcji spotkanie na plebanii z 

Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii św.  

4. W niedzielę 13 lutego kawiarenka będzie 

czynna od godz. 8.45 do 12.00. Po Mszach 

św. wręczanie niewiastom: „Walentynka od 

duszpasterzy”. 

5. W środę 16 lutego po wieczornej Mszy św. 

spotkanie formacyjne dla Żywego Różańca. 

6. W piątek 18 lutego spotkanie dla 

katechistów i katechetów. Msza św. o godz. 

18.00 i po Mszy św. spotkanie.  

7. W poniedziałek 21 lutego o godz. 15.00 

konferencja profesorska w Seminarium. 

8. W środę 23 lutego po wieczornej Mszy św. 

spotkanie formacyjne dla lektorek oraz o 

godz. 19.15 Szkoła Słowa Bożego 

(katecheza 6). 

9. W piątek 25 lutego 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”. 

10.  25-26 lutego dwudniowe warsztaty dla 

pasterzy i katechistów: „Kościół świadomy 

celu” w Porszewicach k. Łodzi (ks. kanonik 

oraz katechiści: Państwo Dębiak i 

Pustelnik). 

11.  2-5 marca rekolekcje wielkopostne 

prowadzone przez ks. prof. Waldemara 

Szczerbińskiego.  

M. Haławska i E. Dębiak 
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Rok duszpasterski 2021/2022: Posłani w pokoju Chrystusa 



Sprawozdanie za rok 2021 

 

Sakramenty: 

• Chrzest święty przyjęło 42. dzieci (24. 

chłopców, 18 dziewczynek). 

• I Komunia święta 2021 - przyjęło 96. dzieci (I 

Komunia święta 2022 -przygotowuje się 93. 

dzieci). 

• Bierzmowanie 2022 - przygotowuje się 50. 

kandydatów (bierzmowanie 2023 - przygotowuje 

się 61. kandydatów). 

• Sakrament małżeństwa zawarło 20 par 

narzeczonych. 

• Sakrament święceń - przygotowuje się Bartosz 

Zaryczny w Towarzystwie Chrystusowym.  

• Sakrament chorych udzielany jest 4 razy w roku 

– każdorazowo przyjmuje go ok. 80 osób. 

Pogrzeby: 

Zmarli pochowani na naszym cmentarzu to 117 

osób (naszych parafian 79., pogrzeby 38. 

pozostałych: udzielane przez ks. kapelana, innego 

księdza spoza parafii lub pogrzeb świecki). 

Inicjatywy duszpasterskie: 

Szkoła Słowa Bożego. Powstanie Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży i Chórku dziecięcego. 

Wyjazdy integracyjne do Sierakowic i nad morze, 

do Poznania na Koncert wiedeński, do Kalisza do 

sanktuarium św. Józefa, do Torunia i 

Inowrocławia, do Powidza i gnieźnieńskiej 

katedry. Zorganizowanie pielgrzymki na Jasną 

Górę oraz rekolekcji wielkopostnych i 

adwentowych. Peregrynacja relikwii bł. ks. 

Michaela McGivneya - założyciela Rycerzy 

Kolumba. 

 

 

Inicjatywy administracyjne: 

Powołanie nowej administracji cmentarza.  

Systematyczne wpisywanie do komputera kartotek 

parafialnych. Zainstalowanie terminala płatniczego 

w biurze parafialnym.  Druk pamiątek – 

certyfikatów z okazji: chrztu, I Komunii św., 

sakramentu małżeństwa, rocznic ślubu, urodzin. 

Opracowanie regulaminu kawiarenki parafialnej. 

Ustanowienie zarządu Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Inicjatywy materialne:  

Wydatki: Opłaty w ciągu roku za: ogrzewanie, 

energię elektryczną, ropę, wodę, wywóz śmieci, 

Internet, telefon, terminal płatniczy, za stronę 

internetową, podatki od gruntów, budynków, od 

ilości parafian, ZUS. Opłaty stałe na cele 

diecezjalne i Kościoła powszechnego. Zakup wina, 

hostii, komunikantów, paramentów liturgicznych, 

jedzenia, środków czystości, zakupy do biura 

parafialnego: papier, tonery. Gratyfikacje za 

posługę w biurze parafialnym i mediach 

parafialnych, organisty, obsługi samplejera, 

posługa innych kapłanów. Naprawa dachu i rynien 

na kościele. Częściowy remont portali okiennych 

na kościele. Wykonanie oświetlenia i nagłośnienia 

cyfrowego na całym cmentarzu oraz w kaplicy 

cmentarnej. Instalacja monitoringu na cmentarzu (4 

kamery). Wymiana nagłośnienia na cyfrowe w 

kościele i na zewnątrz kościoła. Odnowienie 

„Starego Dzwonu” z przeznaczeniem na biuro 

administracji cmentarza. Remont garaży (dachów i 

rynien), uporządkowanie obejścia wokół oraz 

instalacja odpływu wody przez cały plac garażowy. 

Instalacja nowego, zamykanego konfesjonału. 

Zakup samplejera do kaplicy cmentarnej. Wymiana 

umeblowania kawiarenki. Nowy świecznik do 

kaplicy Matki Bożej. Nowe ołtarze na oktawę 



Bożego Ciała. Zakup nagród, upominków, pomocy 

duszpasterskich, banerów ewangelizacyjnych, druk 

gazetki parafialnej, certyfikatów. Ufundowane: 

figura św. Józefa - rzemieślnicy i przedsiębiorcy, 

tablica wraz z kamieniem upamiętniające Dzieci 

nienarodzone i utracone - Rycerze Kolumba, obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy 

cmentarnej, dwie bezdotykowe kropielnice, 

wieczna lampka, dywan pod ołtarz. Wydawanie 

żywności za pośrednictwem parafialnego Caritas. 

 

Kronika parafialna cz. 9. (Rok 1978) 

 

       Rok 1978 – rok ten jest dla naszej Parafii 

przygotowaniem do przyjęcia Obrazu Nawiedzenia 

Matki Bożej Częstochowskiej. W ramach 

przygotowań rozpoczął się w dniu 5 marca cykl 

spotkań wszystkich małżonków i rodziców. 

Konferencje te przeprowadził ks. dr Bogdan 

Wojtuś z Gniezna, których celem było pobudzenie 

uczestników do refleksji i odnowy życia tak 

osobistego jak i rodzinnego. 

Z dniem 16 maja opuszcza naszą Parafię Prefekt 

ks. Zenon Starszak, a przychodzi do nas 

Neoprezbiter ks. Antoni Michalak. 

   Wielkim przeżyciem dla Parafian była 

uroczystość przyjęcia Obrazu Nawiedzenia Matki 

Bożej w Gnieźnie. W dniu 21 maja zakończono 

nawiedzenie Obrazu w Archidiecezji Poznańskiej i 

w uroczystej procesji został przekazany 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Liczni Parafianie z 

Witkowa ze swymi Duszpasterzami na czele 

podążyli do Gniezna na spotkanie z Matką Bożą. 

Uczestniczyli w procesji wprowadzenia 

Jasnogórskiej Pani na Wzgórze Lecha, 

prowadzonej przez ks. Kardynała Prymasa Polski 

Stefana Wyszyńskiego, ks. Kardynała Karola 

Wojtyłę-Metropolitę Krakowskiego z udziałem 

Arcybiskupów, Biskupów, Duchowieństwa 

Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, Sióstr 

Zakonnych oraz bardzo licznie zgromadzonych 

wiernych. Grupa dziewcząt naszej Parafii udała się 

do Częstochowy w dniu 27 lipca, gdzie 

uczestniczyły w Dorocznym Czuwaniu przed 

obrazem Jasnogórskiej Pani. 

   Dnia 22 września 1978 roku przypadła 

uroczystość 10-lecia duszpasterzowania Ks. 

Dziekana Heliodora Jankiewicza w naszej Parafii. 

Jubilata uczczono szczerymi, serdecznymi 

życzeniami i licznym udziałem Parafian we Mszy 

Świętej.  Ks. Dziekan podziękował Parafianom za 

miłą i ofiarną współpracę, omówił interesujące nas 

wszystkich zagadnienia parafialne. 

    Dnia 6 sierpnia 1978 roku zmarł Ojciec Św. 

Paweł VI. Msza Św. z nabożeństwem żałobnym w 

intencji zmarłego Papieża odbyła się w naszej 

Parafii 14 sierpnia z udziałem licznie 

zgromadzonym Ludem Bożym. Dnia 26 sierpnia 

został wybrany nowy Ojciec Św., który przyjął 

imiona wielkich swoich Poprzedników- Jan Paweł 

I. Jego niespodziewany zgon w dniu 29 września 

okrył żałobą Kościół Święty. Zgodnie z 

poleceniem Księży Biskupów modlono się o 

szczęśliwy wybór Ojca Świętego. Z wielkim 

wzruszeniem serca przyjęliśmy radosną 

wiadomość, że w dniu 16 października 1978 roku, 

został powołany na tron św. Piotra w Rzymie – 

Syn Polski, Ks. Karol Wojtyła, Arcybiskup, 

Metropolita Krakowski, który przyjął imię Jan 

Paweł II.  

   W ostatnim dniu roku 1978 ks. Dziekan podał 

sprawozdanie duszpasterskie i materialne z 



minionego roku, z czego wynika: Sakramentu 

chrztu udzielono 148 dzieciom, do I Komunii św. 

przystąpiło 121 dzieci, rozdano 109.723 Komunii 

św., Sakrament Bierzmowania przyjęło 173 osób, 

pobłogosławiono 53 małżeństw, zmarło 68 

parafian. Sprawiono nowe meble do zakrystii i 

całkowite wyposażenie, zakupiono 5 nowych 

ornatów, 18 stuł, welon do monstrancji, patenę, 

chorągiew żałobną, pozłocono 3 puszki. 

Pomalowano częściowo wnętrze kościoła. 

Położono nową dachówkę na dzwonnicy, założono 

na niej wieżyczkę z krzyżem i nowe rynny. 

Postawiono nowy mur przy kościele oraz 

wmontowano uchwyty na chorągiewki. Zakupiono 

nowy wzmacniacz do kościoła, założono nowe 

głośniki w kościele i trzy na zewnątrz oraz 4 

mikrofony. Postawiono dwa nowe krzyże 

metalowe w miejsce zniszczonych przy ul. 

Czerniejewskiej i Kosynierów Miłosławskich oraz 

naprawiono przy nich ogrodzenie. Do kaplicy 

cmentarnej sprawiono nowy ołtarz i organy 

elektronowe. Wymalowano salki katechetyczne. 

Zakupiono 26 stołów do kaplicy św. Wojciecha. 

Wymalowano pokój wikariatu i założono podłogę. 

Założono 5 metrów siatki przy ogrodzie. Dokonano 

przeglądu organów i napędu dzwonów. Do 

Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

zakupiono dużą ilość materiałów dekoracyjnych, 

urządzenia elektryczne i deski. 

Opracowanie: Ewa Łukowska  

Śladami naszych krzyży i figur 

Grota we Folwarku 

Foto: M i B Haławscy 

 

Biuro parafialne:  

poniedziałek, wtorek, piątek: 16.00 – 18.00; środa: 10.00 – 12.00; czwartek – po wieczornej Mszy św.; 

 sobota ( I sobota miesiąca) : 10.00 – 12.00 

Biuro administracji cmentarza (w dawnym Starym Dzwonie): 

poniedziałek: 10.00 – 12.00; środa: 16.00 – 18.00; piątek: 12.00 – 15.00 

Redakcja „Parafialnych Wiadomości Witkowskich”: 
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