
Z życia wspólnoty 

parafialnej 

Niedziela: 

1. Dziś gościmy w naszej parafii ks. infułata prof. 

Bogdana Czyżewskiego, który wygłosił nam piękne 

homilie o roli Pisma Świętego w naszym życiu. Po Mszy 

św. jest możliwość zakupienia książki jego autorstwa 

„Ojcowie Kościoła o Piśmie Świętym” w cenie 20 zł.  

2. Zbiórka do puszek na Dzieło Biblijne. 

3. W Niechanowie suma odpustowa ku czci Opieki św. 

Józefa o godz. 11.00. 

Przyszłe tygodnie: 

4. Nabożeństwa majowe sprawować będziemy po Mszach 

św. wieczornych w poniedziałek, wtorek i czwartek; po 

porannych w środę, piątek i sobotę; w niedzielę przed 

Mszą św. o godz. 16:30. 

5. W poniedziałek 2 maja uczestnictwo na Mszy św. o 

godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa J. 

Nowakowskiej) i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

6. We wtorek 3 maja Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30 

(Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny). Po Mszy 

nabożeństwo majowe (litania czytana). O 12.00 Msza 

św. odpustowa w Gorzkowie i Parafii Wojskowej. 

7. W środę 4 maja o godz. 18.00 wspomnienie św. 

Floriana – patrona strażaków.  

8. Po Mszy św. wieczornej spotkanie formacyjne Rycerzy 

Kolumba (refektarz) oraz próba śpiewu dla dzieci 

komunijnych: Grupa 2. 

9. W czwartek 5 maja – I czwartek miesiąca. Taca z 

Mszy św. porannej i wieczornej przeznaczona na 

Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich.  

Po Mszy św. wieczornej nauka liturgiczna dla dzieci 

komunijnych (Grupa 2.) O godz. 19.30 – Wieczór 

Uwielbienia, spowiedź wieczorna połączona z adoracją 

Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą do św. 

Charbela. Spotkanie formacyjne dla bierzmowanych 

(szkoła ponadpodstawowa) wraz z rodzicami. 

10. W piątek 6 maja – I piątek miesiąca. Całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – ul. 

Słowackiego 4; 10.00 – ul. Słowiańska; 11.00 – ul. 

Sosnowa; 12.00 – ul. Spokojna; 13.00 –ul. Sportowa; 

14.00 – ul. Stary Rynek; 15.00 – ul. Strzałkowska; 16.00 

– Strzyżewo Witkowskie; 17.00 – ul. Szampańska. O 

godz. 16.00 - nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców (Grupa 2). O godz. 

19.00 - sprzątanie kościoła, a następnie agapa w 

kawiarence. 

11. W sobotę 7 maja – I sobota miesiąca. Msza św. 

poranna oraz nabożeństwo majowe z udziałem dzieci 

komunijnych (grupa 1.), a następnie agapa w 

kawiarence. Po nabożeństwie majowym (ok. 9.00) -  

nabożeństwo wynagradzające prowadzone przez 

Wspólnotę Modlitewną „Wieczernik”. Od godz. 9.30 

odwiedziny chorych przez szafarzy. Nowe osoby 

prosimy zgłaszać w Biurze Parafialnym. Ślubowanie 

Rycerzy Kolumba na stopień patriotyczny w Kielcach 

– udział Rycerzy Kolumba z naszej parafii. 

12. W niedzielę 8 maja – Niedziela Dobrego Pasterza oraz  

Niedziela rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Powołania 

Kapłańskie, Zakonne i Misyjne. Będziemy modlić się 

szczególnie o powołania do naszego Seminarium oraz 

do pracy na misjach. Na Mszę o godz. 10.30 zapraszamy 

szczególnie Stowarzyszenie Wspierania Powołań 

Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. O godz. 

10.30 - rocznica I Komunii św. dla klasy 4A SP2. Dzieci 

przychodzą w albach komunijnych i siadają na krzesłach 

ustawionych na środku kościoła. Spowiedź dla dzieci i 

rodziców w ciągu tygodnia przed każdą Mszą św. (pół 
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godziny). O godz. 12.00 - I Komunia św. dla grupy 2 

(SP1 3B). 

13. W poniedziałek 9 maja Rekolekcje dla SP1: 8.00 klasy 

I i II; 9.30 klasy III, IV i V; 11.00 klasy VII i VIII.  

O godz. 18.00 - bezpośrednie przygotowanie dla 

bierzmowanych (szkoła ponadpodstawowa) oraz 

uczestnictwo na Mszy św. Także o godz. 18.00 

spotkanie bierzmowanych kl. VIII (grupa M. Marciniak) 

i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

14. We wtorek 10 maja Msza św. poranna o 7.30. 

Rekolekcje dla SP2: 8.15 klasy VII i VIII; 9.40 klasy I, 

II i III; 11.00 klasy IV, V, VI.  

O godz. 18.00 bezpośrednie przygotowanie dla 

bierzmowanych (szkoła ponadpodstawowa). 

15. W środę 11 maja Rekolekcje dla ZSP o godz. 9.00  

O godz. 16.00 próba śpiewu oraz instrukcja liturgiczna 

dla dzieci komunijnych: Grupa 3. O godz. 18.00 

bezpośrednie przygotowanie dla bierzmowanych (szkoła 

ponadpodstawowa). Po Mszy św. instrukcja liturgiczna. 

16. W czwartek 12 maja nabożeństwo majowe po Mszy 

św. o godz. 8.00. O godz. 16.00 spotkanie biskupa z 

liderami grup i stowarzyszeń apostolskich. O godz. 

18.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania. O godz. 19.30 spotkanie z katechetami i 

katechistami uczącymi religii bierzmowanych. 

17. W piątek 13 maja o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i 

spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców 

(Grupa 3). W tym dniu przypada 33. rocznica święceń 

kapłańskich ks. Profesora. 13 maja 1989 r. w 

gnieźnieńskiej archikatedrze zostało wyświęconych 25. 

kapłanów. Msza św. w intencji ks. Profesora o godz. 

18.00.  O godz. 19.00 - sprzątanie kościoła a następnie 

agapa w kawiarence. O godz. 20.30 - Nabożeństwo 

fatimskie. 

18. W sobotę 14 maja Msza św. poranna oraz nabożeństwo 

majowe z udziałem dzieci komunijnych (grupa 2.), a 

następnie agapa w kawiarence. O godz. 17.00 Msza św. 

w intencji Strażaków z OSP Witkowo. 

19. W niedzielę 15 maja o godz. 10.30 rocznica I Komunii 

św. dla klasy 4B SP1. Dzieci przychodzą w albach 

komunijnych i siadają na krzesłach ustawionych na 

środku kościoła. Spowiedź dla dzieci i rodziców w ciągu 

tygodnia przed każdą Mszą św. (pół godziny). O godz. 

12.00 - I Komunia św. dla grupy 3 (SP2 3A). 

20. W poniedziałek 16 maja uczestnictwo na Mszy św. o 

godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa M. 

Markiewicz) i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

Tego dnia przypada wspomnienie św. Andrzeja Boboli 

oraz św. Peregryna- męczennika, pierwszego Biskupa z 

Auxerre (Francja), którego relikwie znajdują się w 

naszym kościele. 

21. W środę 18 maja po Mszy św. wieczornej próba 

śpiewu dla dzieci komunijnych: Grupa 4. 

22. W czwartek 19 maja po Mszy św. wieczornej nauka 

liturgiczna dla dzieci komunijnych (Grupa 4.). 

23. W piątek 20 maja o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i 

spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców 

(Grupa 4). O godz. 19.00 - sprzątanie kościoła, a 

następnie agapa w kawiarence. 

24. W sobotę 21 maja Msza św. poranna oraz nabożeństwo 

majowe z udziałem dzieci komunijnych (grupa 3.), a 

następnie agapa w kawiarence. 

25. 20 – 21 maja – Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba 

w Licheniu. 

26. W niedzielę 22 maja o godz. 10.30 rocznica I Komunii 

św. dla klasy 4B SP2. Dzieci przychodzą w albach 

komunijnych i siadają na krzesłach ustawionych na 

środku kościoła. Spowiedź dla dzieci i rodziców w ciągu 

tygodnia przed każdą Mszą św. (pół godziny). O godz. 

12.00 - I Komunia św. dla grupy 4 (SP2 3B). 

27. W poniedziałek 23 maja uczestnictwo na Mszy św. o 

godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa S. 

Kuczyńskiej) i spotkanie formacyjne w kawiarence. O 

godz. 22.00 Msza św. w Złotnikach Kujawskich przy 

Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej dla kapłanów 

pracujących w parafii (ks. kan. Franciszek Jabłoński). 

28. W środę 25 maja po nabożeństwie majowym (ok. 

9.00) - nabożeństwo w intencji poszanowania życia i za 

grzechy naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo NMP 

prowadzone przez wspólnotę modlitewną „Wieczernik”. 

Po Mszy św. wieczornej próba śpiewu dla dzieci 

komunijnych: Grupa 5. O godz. 19.15 – Szkoła Słowa 

Bożego (kawiarenka). 



29. W czwartek 26 maja po Mszy św. wieczornej nauka 

liturgiczna dla dzieci komunijnych (Grupa 5.) 

30. W piątek 27 maja o godz. 16.00 nabożeństwo pokutne i 

spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców 

(Grupa 5). O godz. 19.00 - sprzątanie kościoła, a 

następnie agapa w kawiarence. W Porszewicach 

spotkanie dla katechistów: „Kościół Świadomy Celu” 

31. 27 maja przypada święto patronalne ks. Prefekta. 

Zapraszamy w tych dniach do wspólnej modlitwy. 

32. W sobotę 28 maja Msza św. poranna oraz nabożeństwo 

majowe z udziałem dzieci komunijnych (grupa 4.), a 

następnie agapa w kawiarence.  O godz. 10.00 

święcenia kapłańskie w Katedrze Gnieźnieńskiej. 

33. W niedzielę 29 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. O godz. 10.30 rocznica I Komunii św. dla 

klasy 4C SP1. Dzieci przychodzą w albach komunijnych 

i siadają na krzesłach ustawionych na środku kościoła. 

Spowiedź dla dzieci i rodziców w ciągu tygodnia przed 

każdą Mszą św. (pół godziny). O godz. 12.00 - I 

Komunia św. dla grupy 5 (SP2 3C). O godz. 12.00 Msza 

św. prymicyjna ks. Adama Wawrzyniaka w Orzechowie 

(ks. kan. Franciszek Jabłoński). 

34. W poniedziałek 30 maja o godz. 15.00 wykład z 

misjologii dla Sióstr Pallotynek (ks. kan. Franciszek 

Jabłoński). Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 18.00 

bierzmowanych kl. VIII (grupa A. Kozaneckiej) i 

spotkanie formacyjne w kawiarence. W tym dniu 

przypada 7. rocznica święceń kapłańskich ks. Prefekta. 

W 2015 roku święcenia przyjęło wówczas 6 diakonów. 

Zapraszamy w tych dniach do wspólnej modlitwy. 

35. W środę 1 czerwca o godz. 18.00 Msza św. 

sekundycyjna ks. Arkadiusza Wikariaka z Szamocina. 

Po Mszy św. wieczornej próba śpiewu dla dzieci 

komunijnych: Grupa 6. 

36. W czwartek 2 czerwca – I czwartek miesiąca. Taca z 

Mszy św. porannej i wieczornej przeznaczona na 

Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich. Po 

Mszy św. wieczornej nauka liturgiczna dla dzieci 

komunijnych (Grupa 6.) O godz. 19.30 - spowiedź 

wieczorna połączona z adoracją Najświętszego 

Sakramentu oraz modlitwą do św. Charbela. 

37. W piątek 3 czerwca – I piątek miesiąca. Całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – ul. Szkolna; 

10.00 – ul. Szmaragdowa; 11.00 – ul. Topolowa; 12.00 – 

ul. Tylna; 13.00 – ul. Warszawska; 14.00 – Wiejska; 

15.00 – Wiekowo; 16.00 – ul. Wierzbowa; 17.00 – ul. 

Wincentego Witosa. O godz. 16.00 - nabożeństwo 

pokutne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców (Grupa 6). Mszy św. o godz. 18.00 będzie 

przewodniczył ks. Marcin Małecki z parafii pw. bł 

Kozala w Gnieźnie (Msza św. sekundycyjna).  O godz. 

19.00 - sprzątanie kościoła, a następnie agapa w 

kawiarence. O godz. 20.30 - II Droga Światła na 

zakończenie okresu wielkanocnego. 

38. W sobotę 4 czerwca – I sobota miesiąca. Msza św. 

poranna oraz nabożeństwo czerwcowe z udziałem dzieci 

komunijnych (grupa 5.), a następnie agapa w 

kawiarence. Po nabożeństwie czerwcowym (ok. 9.00) - 

nabożeństwo wynagradzające prowadzone przez 

Wspólnotę Modlitewną „Wieczernik”. Od godz. 9.30 - 

odwiedziny chorych przez szafarzy. Nowe osoby 

prosimy zgłaszać w Biurze Parafialnym. 

39. XXVI Spotkanie Młodych – Lednica 2000. Wyjazd 

młodzieży z parafii. 

40. W niedzielę 5 czerwca o godz. 10.30 rocznica I 

Komunii św. dla klasy 4C SP2 oraz uczniowie z innych 

szkół. Dzieci przychodzą w albach komunijnych i 

siadają na krzesłach ustawionych na środku kościoła. 

Spowiedź dla dzieci i rodziców w ciągu tygodnia przed 

każdą Mszą św. (pół godziny). O godz. 12.00 - I 

Komunia św. dla grupy 6 (SP2 3D). 

41. Od 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe sprawowane 

będą w poniedziałek, wtorek i czwartek po wieczornej 

Mszy św.; w środę, piątek i sobotę – po porannej, a w 

niedzielę o godz. 16.30. Po litanii do NSPJ akt 

zawierzenia NSPJ odmawiać będą codziennie 

poszczególni członkowie Straży honorowej NSPJ. 

Informacja: Do sprzedaży jest działka budowlana i dwie 

przemysłowe przy ulicy Dworcowej i Rzemieślniczej. 

Szczegółowe informacje:  tel. 601 845 467. 

Parafia organizuje wyjazd na koncert Andrè RIEU, który 

odbędzie się w Łodzi dnia 09.06.2022 r. Osoby chętne 

proszone są o kontakt pod numerem telefonu:  

668 391 052. 



42. Ruch Światło-Życie AG serdecznie zaprasza na 

jednodniowe rekolekcje oazowe skierowane dla dzieci z 

klas 3-5 szkoły podstawowej. Termin: 14.05.2022 r.,  

godz. 10:00-17:00. Miejsce: Centrum Edukacyjno-

Formacyjne w Gnieźnie,  ul. Seminaryjna 2. Koszt: 50 

zł.  

M. Haławska i E. Dębiak 

I Spowiedź św. dzieci komunijnych  

(Foto: Studio PIXEL) 
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