
Diariusz  parafii  
  

od 20 VI 2019 roku 

 

Czerwiec 2019 

• 20 czerwca 2019 r. - Podczas procesji Bożego Ciała miało miejsce poznanie nowego 

witkowskiego proboszcza, ks. kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego, któremu towarzyszył obecny 

wtedy jeszcze ks. wikariusz Jacek Wichłacz. Po zakończeniu procesji kapłan ofiarował wiernym 

obrazki z patronem oraz swoim krótkim życiorysem, których rozdał ok 2200 sztuk. Poprosił 

również o przysłanie do niego smsa z imieniem, nazwiskiem, i kilkoma słowami o sobie. 

• 23 czerwca 2019 r. - I Niedzielny Obiad z Małżonkami na plebanii. 

• 23 czerwca 2019 r.  godz. 17:00 - uroczyste liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza ks. 

kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego. Witkowskiego kapłana wprowadzał w urząd proboszcza ks. 

prał. dziekan rejonowy Piotr Kotowski, któremu asystował ks. dziekan Andrzej Ziółkowski z 

Niechanowa. Podczas tego ważnego wydarzenia uczestniczył także ks. Jacek Wichłacz (wikariusz 

witkowskiej parafii do 1 lipca 2019 roku), a także ogromna ilość parafian, którzy przywitali 

nowego witkowskiego proboszcza miłymi słowami, kwiatami oraz chlebem. Msza święta ta 

rozpoczęła się uroczystą procesją, w której uczestniczyły organizacje witkowskiej parafii ze 

sztandarami, Służba Liturgiczna, Rada Duszpasterska oraz Nadzwyczajni Szafarze. 

• 26 czerwca 2019 r. -  witkowską parafię odwiedziła misjonarka z Kazachstanu z Czkałowa siostra 

Joanna Gulcz, służebniczka.  

• 28 czerwca 2019 r.  - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński gościł w Urzędzie 

Gminy witkowskiego proboszcza ks. kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego. Na spotkaniu 

uczestniczyli również przedstawiciele Gminy i Miasta Witkowo oraz Funkcjonariusze Miejskiej 

Komendy Policji w Witkowie. 

 

Lipiec 2019 

• 1 lipca 2019 r. -  oficjalne powitanie nowego witkowskiego wikarego, księdza prefekta mgr. 

Juliana Wawrzyniaka, który prędzej swoją posługę pełnił w wągrowieckiej parafii. 

• 3 lipca 2019 r. - na wakacyjny pobyt do witkowskiej parafii przyjechał ks. Tadeusz Jóźwiak, 

chrystusowiec, który pochodzi z naszej parafii. Ks. Tadeusz jest rezydentem w Dobrzanach k. 

Starogardu. Swoją posługę kapłańską pełni 57 lat. Chrystusowiec posługiwał w witkowskim 

konfesjonale w piątek 5 lipca od godziny 16:30 oraz w niedzielę 7 lipca o 9:00. 

• 3 lipca 2019 r. - witkowscy duszpasterze ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński oraz ks. prefekt 

mgr. Julian Wawrzyniak udali się z oficjalną wizytą do Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo, Pana 

Mariana Gadzińskiego. 



 

• 4 lipca 2019 r. po wieczornej mszy świętej na witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie chóru 

parafialnego z agapą, w którym uczestniczyli również nasi duszpasterze, ks. kan. dr hab. 

Franciszek Jabłoński oraz ksiądz prefekt mgr Julian Wawrzyniak, a także witkowski organista, pan 

Mieczysław. 

• 4 lipca 2019 r. - zmieniła się aranżacja wystroju mikołajowego prezbiterium. Modyfikacja 

nastąpiła według zaleceń Soboru Watykańskiego II. 

• 5 lipca 2019 r. ( pierwszy piątek miesiąca lipca) - gościliśmy ks. Przemysława Robaszkiewicza, 

pochodzącego z naszej parafii, który z dniem 1 lipca 2019r. został mianowany wikariuszem w 

parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie. Tego dnia ks. Przemysław sprawował 

w witkowskim kościele msze święte, poranną oraz wieczorną. 

• 5 lipca 2019 r. - po porannej mszy świętej witkowscy duszpasterze wybrali się na pierwsze 

odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. 

• 5 lipca 2019 r. - wieczorem po odpoczynku trwały dalsze prace kapłanów na witkowskiej 

plebanii.  

• 7 lipca 2019 r. - po mszy świętej o godzinie 12:00 miał miejsce II Niedzielny Obiad z Małżonkami. 

Podczas posiłku zjawił się miły gość ks. Andrzej Graczyk. 

• 12 lipca 2019 r. -  we wspomnienie liturgiczne św. małżonków Zelii i Ludwika Martin (rodzice św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus) o godzinie 17:00 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii wyżej 

wymienionych świętych do naszej świątyni. Podczas tego wydarzenia z wizytą do witkowskiego 

kościoła przybyli goście z USA, a kazanie wygłosił ks. mgr Łukasz Wnuk. 

• 13 lipca 2019 r. -  po wieczornej mszy świętej miała miejsce pierwsza peregrynacja relikwii św. 

małżonków Zelii i Ludwika Martin. 

• 14 lipca 2019 r. -  mszę świętą o godzinie 12:00 celebrował ks. mgr Maciej Łakomiak, 

pochodzący z naszej parafii, a obecnie pracujący w Kruszwicy. A po południowym nabożeństwie 

odbył się III Niedzielny Obiad z Małżonkami. 

• 16 lipca 2019 r. -  Siostra Michaela obchodziła 45. rocznicę swoich pierwszych ślubów 

zakonnych, które złożyła w Pleszewie. Tego dnia w witkowskiej parafii gościliśmy kl. Krzysztofa 

Stawskiego z parafii pw. NSPJ w Janikowie, który pomagał nam podczas wieczornej mszy świętej. 

• 19 lipca 2019 r. -  gościliśmy w naszej parafii gości z Kaszub z diecezji pelplińskiej. Byli to: ks. dr 

Tadeusz Knut z Sierakowic, w których uczęszcza 80% mieszkańców do kościoła oraz ks. kan. 

Paweł Rąbca z Grabowa, wybitny muzykolog, który pomagał nam w instalacji nowych pieśni. 

Tego dnia gościliśmy także w naszej parafii ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, który jest przyjacielem 

rodziny Jabłońskich. Ksiądz Jerzy sprawował w naszym kościele Mszę św. ślubną. 

• 21 lipca 2019 r. -  po południowej mszy św. odbył się IV Obiad z Małżonkami.  

Tego dnia podczas posiłku towarzyszył kleryk Krzysztof Stawski z Janikowa. 

 

 



• 22 lipca 2019 r. -  gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Złotej Grupy z 

Górki Klasztornej, w której uczestniczyło 65 osób. Po przybyciu odbyło się przywitanie w 

witkowskim Kościele, następnie przemieściliśmy się do sali św. Wojciecha na odpoczynek oraz 

posiłek, którzy przynieśli witkowscy parafianie. Po odpoczynku pielgrzymi wyruszyli w dalszą 

drogę na Jasną Górę. 

• 24 lipca 2019 r. -  gościliśmy w witkowskiej parafii ks. Piotra Modrzejewskiego, który jest 

Ekonomem w Archidiecezji Rjeka w Chorwacji. A wieczorem, gdy dzień się już nachylił, a słońce 

nisko już… mały relaksik ks. kanonika Franciszka na ogrodzeniu plebanii. 

• 25 lipca 2019 r. - gościliśmy krótko w naszej parafii Ojca Aleksandra Dońca OMI, który jest 

proboszczem w parafii pw. św. Szczepana w Gent w Belgii. Razem z ojcem Aleksandrem 

przyjechała jego rodzona siostra Józefa, która jest zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia 

św. Karola Boromeuszka w Trzebnicy. 

Tego dnia z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców po wieczornej Mszy św. o 

godz. 17:00 miało miejsce poświęcenie pojazdów, wręczenie breloczków z patronem oraz ulotki 

o trzeźwości na drodze, które otrzymało 70. kierowców. Podczas tego wydarzenia uczestniczyła 

Komenda Policji w Witkowie, która propagowała akcję “Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. 

Witkowska parafia zebrała wtedy na MIVA-Polska (pomoc polskim misjonarzom w zakupie 

środków transportu) 861,95 zł. 

• 27 lipca 2019 r. -  gościliśmy w witkowskiej parafii 53 pielgrzymów z Gniezna, którzy podążali na 
Jasną Górę. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jacek Orlik, a wspierali go także ks. dr. 
Przemysław Grzybowski i s. Zacharia Niemiec z Krzywinia. Pielgrzymi po modlitwie w 
mikołajowym kościele udali się do salki św. Wojciecha na odpoczynek oraz obiad, po czym 
wyruszyli w dalszą drogę. 

• 28 lipca 2019 r. -  podczas mszy świętej, ksiądz kan. Franciszek Jabłoński rozdawał dzieciom 

ulotki Mini Kombonianie. Po mszy świętej, która odbyła się o 12:00 odbył się V Obiad z 

Małżonkami. 

• 29 lipca 2019 r. -  wyruszyła Parafialna Piesza Pielgrzymka Witkowska na Jasną Górę, podczas 

której pierwsze dni przewodniczył ks. kan. Franciszek Jabłoński, a pozostałe dni ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak. 

• 30 lipca 2019 r. - podczas porannej Mszy św. pomagał nam ks. Konstanty Mrozek, który jest 

proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku. 

Tego dnia w godzinach porannych odbyło się sprzątanie obejścia Kościoła przez Rycerzy 

Kolumba wraz z ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim. Natomiast wieczorną Mszę św. sprawował 

gość ks. mgr. Marcin Słodczyk z Sosnowca. 

 

 

 

 

 

 



Sierpień 2019 

• 1 sierpnia 2019 r. -  ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył w obchodach 75. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego wraz z Panem Marianem Gadzińskim – Burmistrzem Gminy i Miasta 

Witkowo oraz przedstawicielami władz. 

Tego dnia obchodziliśmy także I czwartek miesiąca, podczas którego miała miejsce adoracja 

Najświętszego Sakramentu w godzinach  

19:30 – 20:30. 

   Można było również skorzystać z sakramentu pojednania, którego udzielał ks. prał. Florian 

Cieniuch – misjonarz z Wenezueli. 

• 2 sierpnia 2019 r. - do Parafialnej Pieszej Pielgrzymki Witkowskiej dołączył ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak, który uczestniczył z pielgrzymami aż do dotarcia na Jasną Górę. 

Tego także dnia odwiedził naszą witkowską parafię ks. kan. dziekan Janusz Łomzik z Hranic w 

Czechach na Morawach wraz z parafianami, który uczestniczył w wieczornej Mszy św, którzy 

przybyli na odpoczynek do Ośrodka Skorzęcin. Po nabożeństwie nasi goście śpiewali piękne 

pieśni po czesku. 

• 3 sierpnia 2019 r. - miały miejsce sobotnie generalne porządki  

w witkowskim Kościele, które wykonywali wolontariusze wraz z ks. kan. Franciszkiem 

Jabłońskim. Przy okazji zostało uporządkowane także biuro parafialne. 

• 5 sierpnia 2019 r. -  po krótkiej modlitwie w witkowskim kościele o godz. 5:00 wyruszyła 

Witkowska Pielgrzymka Autokarowa na Jasną Górę. Zadowoleni pielgrzymi po modlitwie w 

późnych godzinach wieczornych wrócili do Witkowa. 

Po kilkunastu dniach pieszej wędrówki tego dnia dotarła na Jasną Górę także Piesza Pielgrzymka 

Witkowska. Pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

W ramach podziękowania uczestnicy pielgrzymki otrzymali upominki od ks. kan. Franciszka 

Jabłońskiego oraz ks. prefekta Juliana Wawrzyniaka. 

Natomiast ks. kan. Franciszek w poniedziałkowe popołudnie porządkował ogród plebanii na 

przywitanie witkowskiego prefekta, umęczonego pielgrzyma. 

Około godziny 19:00 przybyło do nas około 60. pielgrzymów z 37. Pieszej Pielgrzymki 

Koszalińsko-Kołobrzeskiej ( 5 ze Słupska ). Goście otrzymali pyszne drożdżówki ofiarowane przez 

panią Glanc. 

Pielgrzymi po modlitwie w witkowskim kościele udali się na nocleg do domów witkowskich 

parafian, którzy bardzo miło ugościli naszych gości.Nasza parafia otrzymała medal za wspaniałe 

przyjęcie pielgrzymów. 

• 6 sierpnia 2019 r. ok.godz. 6:00  - z witkowskiej parafii wyruszyła 37. Piesza Pielgrzymka 5. ze 

Słupska, która gościła u nas od poprzedniego dnia. Pielgrzymi mile podziękowali ks. kan. 

Franciszkowi oraz witkowskim parafianom za miłą gościnę. Na gości czekała miła niespodzianka 

w Mielżynie, przygotowana przed ks. kanonika, pyszne pączki od Pani Aleksandry. 

Tego dnia w godzinach wieczornych do Witkowa powróciła z Jasnej Góry Piesza Pielgrzymka 

Witkowska wraz z ks. prefektem Julianem Wawrzyniakiem. 

• 8 sierpnia 2019 r. -  gościliśmy w naszej parafii dwóch Prałatów Misjonarzy. Ks. Henryk Micek, 

który od 1987 r. posługuje na misjach w Papui Nowej Gwinei oraz ks. Florian Cieniuch, 

przebywający w Wenezueli od 1986 r. 



• 9 sierpnia 2019 r. - podczas wieczornej Mszy św. modlił się z nami, a za swoją parafię w 

Szamocinie ks. mgr neoprezbiter Przemysław Robaszkiewicz, a pochodzący z witkowskiej parafii. 

Przed błogosławieństwem ks. Przemysław podzielił się z nami swoimi wrażeniami z pierwszej 

swojej parafii. 

• 11 sierpnia 2019 r. -  po południowej Mszy św. odbył się VII Obiad dla Małżonków z parafii. 

Natomiast podczas Mszy św. o godz. 17:00 gościliśmy dwóch kapłanów : ks. ppłk. prob. Henryka 

Kaczmarka z Ostrowitego, a pochodzącego z naszej parafii oraz ks. mgr Łukasza Parzniewskiego z 

Sędziszowa ( diecezja kielecka ), który modlił się o powołania do służby Bożej w naszej parafii. 

• 14 sierpnia 2019 r. - podczas Mszy św. o godz. 17:00 odwiedzili naszą parafię członkowie 

Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Kleczewie, czyli pierwszej parafii, w 

której posługę pełnił ks. Julian Wawrzyniak. 

Po wieczornej Mszy św. odbył się Koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu 

małżeństwa : Pani Izabeli ( sopran ) oraz Pana Krzysztofa ( organy ) Fryska z Bydgoszczy. 

• 15 sierpnia 2019 r. -  w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w czasie każdej 

Mszy św. święciliśmy kwiaty oraz zioła. Podczas Nabożeństwa o godz. 9:00 matkom w stanie 

błogosławionych zostało udzielone ” Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa “, a 

także modliliśmy się za małżonków, którzy z różnych powodów nie mogą mieć dzieci. Natomiast 

o godz. 10:30 modliliśmy się za Ojczyznę oraz żołnierzy z okazji święta Wojska Polskiego. 

• 18 sierpnia 2019 r. -  gościliśmy w naszej parafii ks. Marka Januchowskiego z parafii pw. św. 

Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy, a także kl. Krzysztofa Stawskiego z Janikowa, który jest 

częstym gościem w Witkowie. 

Tego dnia odbył się już VIII Obiad dla Małżonków, w którym towarzyszył nasz gość kleryk 

Krzysztof. 

• 21 sierpnia 2019 r. - podczas wieczornej Mszy św. uczestniczył w modlitwie ks. Konstanty 

Mrozek, który jest proboszczem w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku oraz 

Rycerzem Kolumba. Po nabożeństwie w sali św. Wojciecha odbyło się spotkanie Rycerzy 

Kolumba, w którym towarzyszył wyżej wspomniany gość oraz Rycerze z Poznania i Radomia. W 

naszej parafii wstąpiło wtedy 11 Rycerzy Kolumba. 

• 22 sierpnia 2019 r. -  ks. prefekt Julian Wawrzyniak odprawił Mszę św. w intencji witkowskiej 

parafii w sanktuarium Matki Bożej na wzgórzu Trsat w Rijece. 

W godzinach wieczornych odwiedził nas ks. doktorant Andrzej Szułczyński, pochodzący z 

archidiecezji gnieźnieńskiej, a obecnie pełniący posługę w diecezji w Graz w Irlandii. 

• 23 sierpnia 2019 r. - Rycerze Kolumba porządkowali obejście wokół kościoła. Vivat Jezus!!! 

• 25 sierpnia 2019 r. -  po porannej Mszy św. o godz. 7:30 pierwsza grupa Rycerzy Kolumba 

otrzymała z rąk ks. kan. Franciszka Jabłońskiego szarfy. 

W słoneczną niedzielę Gmina Witkowo obchodziła uroczyste Święto Plonów.Obchody 

Dożynkowe rozpoczęły się od uroczystej, dziękczynnej mszy św. o godz. 12:00, którą odprawił 

proboszcz witkowskiej parafii p.w. św. Mikołaja w Witkowie – Ksiądz kan. dr hab. Franciszek 

Jabłoński wspólnie z ks. prefektem Julianem Wawrzyniakiem. W eucharystii udział wzięli 

przedstawiciele samorządu Gminy, starostowie tegorocznych dożynek, delegacje wieńcowe oraz 

zaproszeni Goście. W czasie mszy św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i bochny chleba. 



Po Nabożeństwie przez ulice Witkowa przeszedł uroczysty, kolorowy i tłumny korowód, który od 

kościoła na Stadion Miejski poprowadziła Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. 

• 31 sierpnia 2019 r. -  witkowscy duszpasterze – ks. kan. Franciszek Jabłoński wraz z ks. 

prefektem Julianem Wawrzyniakiem uczestniczyli podczas Dożynek sołectwa Małachowo Złych 

Miejsc. 

W godzinach późno popołudniowych ks. kan. Franciszek oraz ks. prefekt Julian przybyli jako 

zaproszeni gości na przyjęcie weselne witkowskich nowożeńców Marty i Bartłomieja. 

 

Wrzesień 2019 

• 1 września 2019 r. - przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Witkowskie 

uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 12:00 odprawioną przez proboszcza witkowskiej 

parafii p.w. św. Mikołaja w Witkowie – Księdza kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. 

prefekta Juliana Wawrzyniaka, w której udział wzięły władze samorządowe, poczty sztandarowe, 

Wojskowa Asysta Honorowa z 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego oraz Poczet 

Sztandarowy z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, członkowie organizacji kombatanckich, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i uczniowie z witkowskich 

szkół. Miłym akcentem był koncert kameralnego Chóru Męskiego „Szpaki” po przewodnictwem 

pani Pauliny Kuczyńskiej – Siwka, który zaprezentował po Nabożeństwie specjalny repertuar 

przygotowany na tą okazję. 

W późnych godzinach popołudniowych witkowscy duszpasterze – ks. kan. Franciszek oraz ks. 

prefekt Julian poświęcili nowy dom, w którym mieszkają nasi ministranci. 

• 2 września 2019 r. godz. 8:00 - odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego dla witkowskich 

szkół: Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Adama Borysa, Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Lotnictwa 

Polskiego oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego. Mszę św. 

koncelebrowali witkowscy duszpasterze – ks. kan. Franciszek Jabłoński oraz ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak, w której uczestniczyli dyrekcje szkół, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami. 

Po Nabożeństwie dalsze uroczystości kontynuowane były w każdej z wyżej wymienionych szkół. 

W Szkole Podstawowej nr. 1 uczestniczył ks. prefekt Julian Wawrzyniak, który od tego dnia 

został w niej nauczycielem religii, a w Szkole Podstawowej nr. 2 obecny był ks. kan. Franciszek 

Jabłoński. 

• 4 września 2019 r. - w godzinach dopołudniowych na witkowskiej plebanii trwały dalsze prace 

remontowe, wykonywane przez Rycerzy Kolumba. 

Tego dnia na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi, które 

rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele 

oraz katecheci. Podczas Nabożeństwa miało miejsce poświęcenie plecaków i przyborów 

szkolnych młodych parafian, oraz wręczenie im pamiątkowych obrazków z modlitwą do św. 

Michała Archanioła i św. Jana Pawła II. Przybyło 67 dzieci. 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjno-organizacyjne na plebanii dla katechetów i 

studentów teologii. 

• 5 września 2019 r. -  na wieczornej Mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, za których się modliliśmy. Dzieciom obecnym na Nabożeństwie, ks. kan. 

Franciszek Jabłoński poświęcił plecaki oraz nastąpiło błogosławieństwo przedszkolaków. 



Tego dnia przeżywaliśmy także I czwartek miesiąca. W godzinach 19:30 – 21:00 miała miejsce 

adoracja Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty. 

• 6 września 2019 r. -  ks. kan. Franciszek Jabłoński odwiedził najstarszą parafiankę – panią 

Aleksandrę, która ma 105 wiosen. 

W godzinach popołudniowych witkowscy duszpasterze – ks. kan. Franciszek Jabłoński oraz ks. 

prefekt Julian Wawrzyniak uczestniczyli na spotkaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, który 

odbył się w miłej atmosferze w campingu Mieszka w Skorzęcinie. 

• 7 września 2019 r. -  po porannej Mszy św. 16 kobiet z wioski Małachowo Złych Miejsc 

porządkowały Kościół, salki parafialne oraz jego obejście. Po ciężkiej pracy odbyła się agapa na 

plebanii z pysznym ciastem, przygotowanym przez Panie. 

• 8 września 2019 r. godz. 8:30 - miało miejsce uroczyste wręczenie szarf dla II grupy Rycerzy 

Kolumba. 

Po południowej Mszy św. odbył się IX Niedzielny Obiad z Małżonkami. 

• 10 września 2019 r. -  ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński uczestniczył w Ogólnopolskim 

Spotkaniu Diecezjalnych Dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Częstochowie. Głównym tematem spotkania były obchody Nadzwyczajnego 

Miesiąca Misyjnego, a także zapowiedź Synodu Misyjnego Dzieci w 2021 r. Obrady Środowisk 

Misyjnych trwały do 11 września. 

• 11 września 2019 r. -  po wieczornej Mszy św. Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja 

działającego przy naszej parafii uczestniczyli w spotkaniu formacyjno – organizacyjnym na 

plebanii.Ks. prefekt przyjął gości dobrą herbatą i ciastem, a każdy z uczestników otrzymał książkę 

“Ukochana modlitwa św. Jana Pawła II”. 

• 13 września 2019 r. godz. 20:00 - odbyło się Nabożeństwo Fatimskie odprawiane przez ks. 

prefekta Juliana Wawrzyniaka. Każdy z uczestników otrzymał przygotowane prze naszych 

duszpasterzy świeczki. 

• 15 września 2019 r. -  obchodziliśmy w naszej parafii Parafialny Dzień Książeczki do Modlitw. 

Podczas Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce wręczenie książeczek dzieciom przygotowującym 

się do życia eucharystycznego, których obecnych było 100%. Natomiast 1/5 wiernych zabrała 

swoje książeczki z domu, który były święcone podczas każdej Mszy św. 

Po południowej Mszy św. odbył się X Niedzielny Obiad dla Małżonków. 

O godz. 15:00 ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył we Mszy św w Kościele pw. Wszystkich 

Świętych w Mielżynie.Msza św. odprawiona była z okazji 80. rocznicy śmierci powstańców 

wielkopolskich: Adama Szczepańskiego i Franciszka Świerkowskiego, w której uczestniczył także 

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Marian Łukowski. 

Natomiast w godzinach wieczornych w witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie 

podsumowujące rekolekcje oazowe Zobowiązania Domowego Kościoła w Świetle Ośmiu 

Błogosławieństw, które były zorganizowane w sierpniu tego roku w Piwniczej Zdroju. 

• 18 września 2019 r. -  miały miejsce porządki wokół kaplicy Dzieciątka Jezus, w których pomagali 

Rycerze Kolumba oraz sympatycy. 

Tego dnia obchodziliśmy wspomnienie św. Stanisława Kostki. Z tej okazji po wieczornej Mszy św. 

odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla bierzmowanych, których przybyło ponad 80 osób. 

Młodzież pięknie uczestniczyła we Mszy św., a tuż po niej każdy z uczestników otrzymał obrazek 



oraz podał sobie rękę oraz “face to face”. 

Natomiast na plebanii po Mszy św. odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczących osiedli, 

podczas którego uczestniczyło 13 osób. Omówionych zostało kilka ważnych spraw, dzielenie się 

refleksjami z Ewangelii na niedzielę, zaplanowano dyżury sprzątania Kościoła, wrażenia z 

niedzielnych Mszy św. i tajne wybory przedstawicieli do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Wszystko zostało zakończone agapą: “profesorską kawą” oraz “dietetycznymi goframi z kuchni 

juliańskiej”. 

• 21 września 2019 r. -  podczas wieczornej Mszy świętej o godzinie 18:00 modliliśmy się w 

intencji 5. rocznicy Chrztu Świętego Lilianny. 

Po Mszy świętej wieczornej rozpoczęliśmy w naszej parafii katechezy przedmałżeńskie, na 

których obecnych było 17 par narzeczonych. Pierwsze spotkanie prowadzili Państwo Elżbieta i 

Paweł Dębiak. 

• 22 września 2019 r. - ks. prefekt Julian Wawrzyniak wspierał biegaczy podczas IV Biegu 

Ulicznego WITKOWSKA DYCHA. Witkowski duszpasterz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Pan Marian Gadziński wręczyli pamiątkowe medale uczestnikom. 

• 25 września 2019 r. godz. 11:00 - ks. prefekt Julian Wawrzyniak odprawił Mszę świętą z okazji 

20-lecia istnienia Witkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – 

Kulturalnego PROMYK. 

• 28 września 2019 r. -  w godzinach popołudniowych ks. kan. Franciszek Jabłoński udał się do 

Mąkownicy, aby dokonać poświęcenia nowo powstałej tam wiaty oraz siłowni. 

Podczas tej uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy wyżej wymienionej wsi. 

Po wieczornej Mszy świętej odbyły się kolejne katechezy dla narzeczonych, które tego dnia 

prowadziła diecezjalna Doradczyni Życia Małżeńskiego i Rodzinnego, Pani mgr Teresa 

Niewiadomska. 

• 29 września 2019 r. -  przeżywaliśmy Parafialny Dzień Różańca. 

Podczas każdej Mszy świętej miało miejsce poświęcenie różańców przyniesionych przez 

wiernych. Natomiast na Mszy świętej o godzinie 10:30, dzieciom przygotowującym się do życia 

Eucharystycznego zostały wręczone różańce misyjne. 

• 30 września 2019 r. -  przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym odbyło się spotkanie dla 

Dekanalnych Referentów Misyjnych. 

Spotkanie miało miejsce na witkowskiej plebanii, a posiłek przygotowały niewiasty z Małachowa 

Złych Miejsc. 

Tego dnia w godzinach wieczornych w witkowskim Kościele trwały przygotowania do 

Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a tuż po pracy odbyło się robocze spotkanie na plebanii z 

agapą. 

 

Październik 2019 

• 2 października 2019 r. - po wieczornej Mszy św. o godzinie 18:00 odbyło się na plebanii kolejne 

spotkanie Rycerzy Kolumba. 

 



• 3 października 2019 r. - ks. profesor Franciszek Jabłoński uczestniczył na wykładach z misjologii 

w kaliskim seminarium. 

Tego dnia gościliśmy w naszej parafii ks. prał. Floriana Cieniuch, długoletniego misjonarza w 

Wenezueli, który o godz. 17:30 odprawił w witkowskim Kościele różaniec w języku hiszpańskim, 

a tuż po nim wieczorną Mszę świętą. 

• 4 października 2019 r. - po porannej Mszy św. o godzinie 8:00 ks. kan. Franciszek Jabłoński 

pobłogosławił i poświęcił witkowskich motocyklistów, którzy tego dnia wyruszyli do Gietrzwałdu. 

• 5 października 2019 r. - ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński brał udział w Forum Misyjnym w 

Lublinie, który odbył się w związku z przeżywającym Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

Natomiast w witkowskim Kościele trwała akcja sprzątania w wykonaniu mieszkańców 

Małachowa nad Szosą. Po ciężkiej pracy uczestnicy udali się na plebanię na pyszną kawę i 

wyborne ciasto. 

Po wieczornej Mszy świętej o godz. 18:00 odbyło się kolejne spotkanie dla narzeczonych. 

• 6 października 2019 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 Misio-nasz Profesor Franjo po raz 

pierwszy rozpoczął misjonowanie po rodzinach, który w specjalnej torbie ma Pismo Święte, 

pamiętnik oraz zadanie do wykonania. Od tego dnia podczas każdej niedzieli Misio będzie 

wędrował do innej rodzinnym. 

O godzinie 12:00 modliliśmy się w intencji Ojczyzny – IV Dni Cichociemnych pod 

przewodnictwem ks. kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego, z udziałem kapelana WOT ze Śremu 

ks. ppor. Mateusza Kubiaka. Okolicznościową homilię wygłosił umiłowany ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władze samorządowe, 

delegacje szkół witkowskich i harcerze, a także poczet sztandarowy Wojsk Specjalnych z 

Lublińca. 

Po uroczystej Mszy świętej odbył się XI Obiad dla Małżonków, już w odnowionym refektarzu. 

• 8 października 2019 r. - ks. profesor Franciszek Jabłoński odwiedził  

Franciszkanów we Wronkach. 

• 9 października 2019 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się na witkowskiej plebanii spotkanie 13 

kolektantów. 

• 11 października 2019 r. -  ks. profesor Franciszek Jabłoński uczestniczył w konferencji 

międzynarodowej z okazji 50. rocznicy misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

• 12 października 2019 r. - w godzinach popołudniowych odbywały się prace na terenie plebanii, a 

dokładnie sianie trawy oraz sadzenie drzewek, które wykonywali Rycerze Kolumba. 

Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie dla Narzeczonych, które 

poprowadziła Doradczyni Pani Grażyna Zaryczna. 

• 13 października 2019 r. -  po południowej Mszy św. odbył się XII Obiad dla Małżonków, a w 

późniejszychgodzinach miało miejsce spotkanie kręgu Domowego Kościoła. 

• 14 października 2019 r. - po wieczornej modlitwie różańcowej i Mszy św. z okazji Dnia 

Nauczyciela odbyła się na plebanii nauczycielska kawa z drożdżówką od Pani Glanc. 



• 16 października 2019 r. - po wieczornej Mszy św. miało miejsce na witkowskiej plebanii 

spotkanie formacyjne Żywego Różańca, podczas którego omówione zostały tematy 

organizacyjne przy pysznej kawie z drożdżówką. 

• 17 października 2019 r. - z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odbył się różaniec w 

różnych językach, który przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 

pod kierunkiem Pani katechetki Justyny Nowakowskiej 

• 19 października 2019 r. - w godzinach dopołudniowych w witkowskiej plebanii gościła mała 

grupa młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Była to forma edukacji, 

formacji, wspólnego spędzania czasu, które tworzą wieź z plebanią. 

Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyła się kolejna katecheza dla narzeczonych, którą 

prowadził ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. 

• 20 października 2019 r. - obchodziliśmy 87. Światowy Dzień Misyjny. Z tej okazji dzieci z 

wolontariatu misyjnego włączyły się w akcję rozprowadzania Rodzinnego Kalendarza Misyjnego 

autorstwa księdza profesora Franciszka Jabłońskiego. Tego dnia podczas każdej Mszy św. 

młodzież przygotowująca się sakramentu bierzmowania przeprowadziła zbiórkę na Papieskie 

Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a także pomogli w akcji liczenia wiernych. 

Po południowej Mszy św. odbył się XIII Małżeński Obiad na Plebanii.  

• 23 października 2019 r. -  gościliśmy w naszej parafii ks. dr. prał. Dariusza Nowaka, proboszcza 

parafii pw. św. Floriana w Częstochowie, pod przewodnictwem którego odbyła się modlitwa 

różańcowa, a następnie wygłosił homilię podczas nowennowej Mszy św. Ks. Prałat w swojej 

parafii podejmuje budowanie wspólnoty parafialnej poprzez małe wspólnoty, które spotykają się 

w domach parafian, na poszczególnych osiedlach. 

 

• 24 października 2019 r. -  miało miejsce sprzątanie obejścia witkowskiego kościoła przez Rycerzy 

Kolumba. 

 

• 26 października 2019 r. - zakończono naukę dla narzeczonych. Na koniec narzeczeni wypełnili 

test z ogólnej wiedzy religijnej. 

 

• 27 października 2019 r. - Z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w naszej parafii gościło 

blisko 50 animatorów misyjnych z naszej archidiecezji, którzy z rąk dyrektora diecezjalnego 

Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. kan. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego otrzymali specjalne 

podziękowania. W uroczystej Eucharystii wzięli udział także członkowie Papieskiego Dzieła 

Misyjnego Dzieci z parafii w Szamocinie, którym towarzyszył, pochodzący z witkowskiej parafii, 

ks. Przemysław Robaszkiewicz. Nie zabrakło także podziękowań od animatorów dla ks. 

Dyrektora. 

• 28 października 2019 r. - przez kilka kolejnych dni pomagał naszym kapłanom w duszpasterstwie 

- misjonarz o. Sławomir Kurowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego a pracujący od 18 lat w 

Meksyku (w środkowej części). O. Kurowski pochodzi z par. pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie.  

• 31 października 2019 r. - odbył się Bal Wszystkich Świętych, w którym udziały brały dzieci 

przebrani za świętych. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem o godz. 17:00 w witkowskim 

kościele, a następnie bal z różnymi zabawami w Sali św. Wojciecha. Dzieci były bardzo 

zadowolone oraz brały liczny udział w zabawie. 



Listopad 2019 

• 1 listopada 2019 r. - obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jak co roku o godz. 14:00 

została odprawiona Msza św. na parafialnym cmentarzu za zmarłych tam spoczywających jak i 

bliskich zmarłych, których ciała znajdują się na innych cmentarzach. Wierni licznie wzięli udział w 

Nabożeństwie, którzy przebywali przy grobach swoich bliskich. Na tą uroczystość przybyli także 

wierni spoza witkowskiej parafii. 

• 3 listopada 2019 r. - odbyło się  spotkanie nowo zatwierdzonej Rady Ekonomicznej – członków i 

konsultorów. 

• 4 listopada 2019 r. - miało miejsce sprzątanie kościoła, które wykonywali mieszkańcy 

Małachowa Wierzbiczanego oraz Małachowa Kępe. Przy okazji został wykonany przegląd 

instalacji przed sezonem grzewczym. 

• 6 listopada 2019 r. - na witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie Rycerzy Kolumba, 

poprzedzone Mszą św. o godz. 18:00 z ich udziałem. 

• 8 listopada 2019 r. - na Mszy św. o godz. 10:00 obchodziliśmy  

100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Witkowie, którą odprawił ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. 

W homilii celebrans przypomniał rolę nauczycieli i wspólnoty szkolnej. Podczas tej pięknej 

uroczystości został poświęcony nowy sztandar dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 

Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie. 

• 9 listopada 2019 r. - odbyło się na witkowskiej plebanii spotkanie ks. Juliana z uczniami klas VIII 

B, przy smacznym młodzieżowym posiłku. 

• 10 listopada 2019 r. - po południowej Mszy św. odbył się XIV Niedzielny Obiad dla Małżonków. 

• 11 listopada 2019 r. - w Święto Odzyskania Niepodległości na Mszy św. o godz. 10:30 modliliśmy 

się w intencji Ojczyzny, w której  

wzięli udział Przedstawiciele Gminy oraz uczniowie szkół ze sztandarami oraz witkowscy wierni. 

Po uroczystej Mszy św. spotkaliśmy się pod pomnikiem, gdzie został przedstawiony przepiękny 

montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Borysa w Witkowie z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Natomiast w godzinach wieczornych na witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie lektorek oraz 

niewiast prowadzących różaniec. 

• 13 listopada 2019 r. - podczas wieczornej Mszy św. jeden ze współbraci Rycerzy Kolumba – 

Kanclerz Janusz Rabiega obchodził wraz z żoną 35 rocznicę ślubu. Po Eucharystii na plebanii 

odbyło się spotkanie Margaretek oraz Rycerzy Kolumba. 

• 18 listopada 2019 r. - ksiądz kan. Franciszek Jabłoński brał udział w posiedzeniu Komisji 

Episkopatu ds. Misji w Częstochowie. 

• 20 listopada 2019 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się na witkowskiej plebanii przy słodkim 

poczęstunku spotkanie członków Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.Podczas agapy miało 

miejsce przekazanie wspólnoty przez Panią Krystynę Rachelską Pani Elżbiecie Kowalskiej. 

Serdecznie gratulujemy. 



• 21 listopada 2019 r. - w godzinach popołudniowych klasa VIII C Szkoły Podstawowej im. Adama 

Borysa w Witkowie przybyła na plebanię. Organizatorem był ksiądz Prefekt. Tradycyjnie na stole 

pojawił się typowo młodzieżowy posiłek – pizza. 

• 22 listopada 2019 r. - w dzień wspomnienia św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej i śpiewu 

liturgicznego odbyło się spotkanie Witkowskiego Chóru Parafialnego wraz z witkowskim 

organistą.  

• 24 listopada 2019 r. - na zaproszenie naszego nowego członka księdza Juliana Wawrzyniaka do 

kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja przybyli Bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z 

Witkowa i Wrześni wraz z pocztem sztandarowym na uroczystą Mszę św. w intencji zmarłych 

Braci KBS. Po wspólnej modlitwie bracia udali się na plebanię, gdzie zostali poczęstowani 

smacznym obiadem. Przy stole wspominano niedawno zmarłych członków Bractwa, a także 

omawiano bieżące sprawy. 

• 25 listopada 2019 r. - kandydaci do bierzmowania gościli na witkowskiej plebanii w celu 

przygotowywania świec adwentowych. 

• 26 listopada 2019 r. - kolejna grupa bierzmowanych pakowała misyjne materiały na kolędników 

misyjnych. 

• 27 listopada 2019 r. - odbyły się na witkowskiej plebanii obrady członków i konsultorów 

Parafialnej Rady Ekonomicznej. Kilka godzin dyskutowano nt. inwestycji i prac remontowych w 

parafii. 

• 29 listopada 2019 r. - miało miejsce spotkanie małżonków z Ruchu Światło-Życie gałęzi Domowy 

Kościół, podczas którego odmawiana była wspólna modlitwa, dzieliliśmy się słowem Bożym na 

najbliższą niedzielę i pracowaliśmy w grupach na temat nowego programu duszpasterskiego pt. 

Wielka Tajemnica Wiary. Na zakończenie umililiśmy sobie czas pyszną kawą oraz słodkim. 

• 30 listopada 2019 r. - delegacja naszej parafii, jako przedstawiciele dekanatu witkowskiego wraz 

z księdzem Prefektem, odebrała świecę, która będzie towarzyszyła nowennie przed 

nawiedzeniem kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji 

gnieźnieńskiej. Uroczystość miała miejsce w czasie nieszporów w katedrze w Gnieźnie. 

Tego samego dnia rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny – Adwent.  

O godz. 17:30 miały miejsce I uroczyste Nieszpory, poświęcenie opłatków na stół wigilijny, 

wieńca adwentowego ze świecami roratnymi oraz świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

Na Mszy św. o godz. 18:00 została zapalona pierwsza świeca Adwentowa przez Rycerza 

Kolumba, Pana Lesława. 

 

Grudzień 2019 

• 2 grudnia 2019 r. - gościliśmy w naszej parafii o. Sławomira Kurowskiego z Meksyku, który w tym 

roku odwiedził już naszą wspólnotę. 

• 3 grudnia 2019 r. - w godzinach popołudniowych na witkowskiej plebanii zagościli uczniowie 

klasy VIII E. 



Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło się przygotowanie do bierzmowania jednej z grup. 

Tego dnia rozpoczęliśmy także roraty, podczas których uczestniczyło 100 dzieci. 

• 5 grudnia 2019 r. - w witkowskim kościele trwały porządki, które wykonywali mieszkańcy 

Mąkownicy. 

Natomiast o godz. 11:00 pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia odbyła się Msza św. dla 

Jubilatów, którzy obchodzili 50.i 60. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Po Eucharystii 

miało miejsce wręczenie pamiątkowych certyfikatów i przyjście do Domu Kultury. 

• 6 grudnia 2019 r. - obchodziliśmy święto patronalne parafii. 

Z tej okazji o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych.  

Sakrament ten przyjęło 75 osób. 

Św. Mikołaj patronuje także wspólnocie parafialnej w Powidzu. Uroczystej mszy świętej 

przewodniczył i homilię wygłosił ks. Julian Wawrzyniak. 

W wieczornych godzinach na witkowską plebanię na kolację zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, 

katecheci oraz przedstawiciele wspólnot duszpasterskich działających na parafii. 

• 7 grudnia 2019 r. - na Mszy św. o godz. 8:00 odbyły się roraty dla dzieci, a następnie na plebanii 

czekało na nich pyszne śniadanko. 

Tego dnia w Gnieźnie odbył się 27. Spotkanie Rodziców Misjonarzy, w których uczestniczył ks. 

kan. Franciszek Jabłoński, abp. Prymas Polski Wojciech Polak oraz bp. Bogdan Wojtuś. 

• 8 grudnia 2019 r. - z okazji patrona parafii, św. Mikołaja, gościliśmy  

bp. Bogdana Wojtusia, który przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił homilię. Po mszy św. 

zostały wręczone medale i dyplomy Zasłużony dla Parafii. Na pozostałych mszach św. słowo Boże 

głosił ks. kan. Roman Jakubowski. 

Tego dnia odwiedził naszą parafię nasz patron – św. Mikołaj, który wręczył dzieciom małe 

podarunki. 

• 9 grudnia 2019 r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodziliśmy Parafialny Dzień 

Medalika i Krzyżyka.  

Z tej okazji po każdej Mszy św. odbyło poświęcenie medalików i krzyżyków, a na wieczornej o 

godz. 18:00, wręczenie oraz poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do życia 

eucharystycznego. 

• 11 grudnia2019 r. -  na wieczornej Mszy św. brali udział Rycerze Kolumba, a po Mszy św. na 

plebanii miało miejsce uroczyste przyjęcie nowych kandydatów. 

• 12 grudnia 2019 r. - ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył na kolacji wigilijnej dla osób 

Starszych i Samotnych w sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Na spotkaniu brał udział 

Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Przedstawiciele z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

• 14 / 15 grudnia 2019 r. - w Domu Katolickim odbył się Parafialny Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

• 15 grudnia 2019 r. - gościliśmy w naszej parafii dr hab. Mieczysława Guzewicza, który podczas 

Mszy św. głosił świadectwo swojego zaangażowania w pomoc małżeństwu i rodzinie. 

Po południowej Mszy św. odbył się XV Obiad dla Małżonków, w którym brali udział rodzice 

dziecka przygotowującego się do życia Eucharystycznego. 



Natomiast po wieczornej Mszy św. Pan Mieczysław Guzewicz prowadził spotkanie formacyjne 

dla rodziców dzieci przygotowujących się życia eucharystycznego. 

Tego samego dnia ks. kan. Franciszek uczestniczył na spotkaniu opłatkowym w Strzyżewie 

Witkowskim. 

• 17 grudnia 2019 r. - ksiądz kanonik Franciszek Jabłoński brał udział w przedświątecznym 

spotkaniu Stowarzyszenia Promyk. 

Tego dnia po wieczornej Mszy na plebanii odbyło się spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z grypy Pana Wojciecha. 

• 18 grudnia 2019 r. - w godzinach dopołudniowych kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Adama Borysa w Witkowie odwiedzili witkowską plebanię podczas której miała miejsce agapa z 

przepyszną kawą oraz z ciastem. 

Natomiast w godzinach popołudniowych ksiądz kanonik posługiwał z sakramentem pojednania 

oraz odprawiał Mszę św. w kaplicy  

w Wiekowie, a ks. Julian był z duszpasterską posługą w Zakładzie Poprawczym w Witkowie. 

• 20 grudnia 2019 r. - w witkowskich szkołach odbywały się jasełka przygotowane przez uczniów 

poszczególnych szkół. W związku z zaproszeniem dyrekcji szkół, ks. kanonik przyglądał się 

pięknym pokazom w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz w Szkole Podstawowej nr 2, 

natomiast ks. Julian – w Szkole Podstawowej nr 1. 

Po pięknych pokazach jasełkowych, ks. Franciszek spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi w 

Szkole Podstawowej nr 1. 

A na zakończenie dnia, witkowski proboszcz uczestniczył na spotkaniu opłatkowym Straży 

Pożarnej, natomiast ks. Prefekt został zaproszony na spotkanie wigilijne Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego.  

• 21 grudnia 2019 r. - witkowski proboszcz ks. kan. Franciszek Jabłoński obchodził swoje 55 

urodziny.  

Z tej okazji w godzinach porannych jubilata odwiedziła delegacja dzieci ze Szkoły Podstawowej. 

Podczas wieczornej Mszy św. sprawowanej przez ks. Prefekta modliliśmy się w intencji 

witkowskiego duszpasterza, a następnie odbyło się spotkanie przy kawie dla przybyłych 

delegacji. 

Tego dnia do godziny 17:00 trwał także Parafialny Dzień Spowiedzi Adwentowej. 

• 22 grudnia 2019 r. - w Salce św. Wojciecha w godzinach dopołudniowych odbyło się 

przedstawienie o choince dla dzieci. 

Natomiast o godzinie 15:00 w tym samym miejscu miało miejsce Przedświątecznie Parafialne 

Spotkanie dla Seniorów, podczas którego towarzyszył ks. kanonik Franciszek. 

• 23 grudnia 2019 r. - w przeddzień Wigilii Narodzenia Pańskiego w godzinach dopołudniowych 

trwało przedświąteczne dekorowanie witkowskiego kościoła, której akcję podjęli Rycerze 

Kolumba pod przewodnictwem Pani Elżbiety. 

• 24 grudnia 2019 r. - w dzień Wigilii Narodzenia Pańskiego w godzinach popołudniowych 

witkowscy duszpasterze: ks. Profesor oraz ks. Prefekt uczestniczyli na Wieczerzy Wigilijnej w 

Zakładzie Poprawczym w Witkowie. 

Msze św. w Noc Bożego Narodzenia, czyli Pasterski sprawowane były o godzinie 21:00 oraz o 



północy, które celebransowali obydwoje duszpasterze. Na każdej Mszy św. uczestniczyli Rycerze 

Kolumba, a frekwencja wiernych była bardzo duża. 

• 26 grudnia 2019 r. - w Święto św. Szczepana modlił się z nami ks. Przemysław Robaszkiewicz. 

• 27 grudnia 2019 r. - w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty miał miejsce obrzęd poświęcenia 

wina, które następnie otrzymali wierni uczęszczający w Mszach św. Nabożeństwo sprawował ks. 

Przemysław Robaszkiewicz. 

Tego dnia rozpoczęło się kolędowanie po witkowskich parafianinach. 

• 29 grudnia 2019 r. - podczas każdej Mszy św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń 

małżeńskich, błogosławienie par oraz wręczenie projektu tygodniowej modlitwy za męża i żonę 

wykonane przez ks. kan. Franciszka Jabłońskiego. 

• 31 grudnia 2019 r. - żegnaliśmy rok 2019, a witaliśmy 2020. Z tej okazji Msza św. dziękczynna 

odbyła się o godzinie 18:00, którą celebrował ks. Prefekt, a towarzyszył mu przyszły ksiądz – 

Krzysztof Stawski. 

Ołtarz licznie zapełnili Rycerze Kolumba oraz Służba Liturgiczna, a wierni licznie wzięli udział w 

Nabożeństwie.  

Tego dnia w Domu Katolickim w godzinach 20:00 – 1:00 odbyła się I Parafialna Randka 

Małżeńska z wodzirejem, w której udział wzięła skromna ilość witkowskich małżonków. Zabawa 

rozpoczęła się przemową oraz życzeniami witkowskich duszpasterzy, a następnie Wielkiego 

Rycerza, Pana Kazimierza Kaczmarka. Każdy z uczestników był bardzo zadowolony z pomysłu 

organizatora – ks. kanonika Franciszka. 

O północy ks. Prefekt Julian Wawrzyniak przewodniczył na Mszy św. sprawowanej z 

okazji Nowego Roku w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w 

Mielżynie. 

 

2020 

Styczeń 

• 6 stycznia 2020 r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwana 

Uroczystością Trzech Króli przypadał także Misyjny Dzień Dzieci. Z tej okazji na Mszy 

św. o godz. 12:00 z naszej świątyni została uroczyście posłana dziecięca grupa 

misyjnych kolędników, która odwiedziła mieszkańców ul. Poznańskiej. 

Natomiast po Mszy św. wieczornej odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu witkowskiego 

zespołu „My Młodzi”. 

• 19 stycznia 2020 r. - miało miejsce spotkanie noworoczne Zjednoczenia Kurkowych 

Bractw Strzeleckich RP Okręgu Poznańskiego w Domu Żołnierza w Poznaniu z 

udziałem bp. Zdzisława Fortuniaka. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele KBS 

Witkowo wraz z ks. Julianem. 

• 22 stycznia 2020 r. - na Mszy św. nowennowej obecni byli diakoni z 3 seminariów: 

Gniezna, Kalisza i Wronek (oo. franciszkanów) – studenci ks. profesora Franciszka. Na 

Mszy św. były ich świadectwa o powołaniu i pobożności Maryjnej. 



• 24 stycznia 2020 r. - przypadało wspomnienie św. Franciszka Salezego – patrona ks. 
Kanonika Franciszka. Msze św. w Jego intencji były o 8.00 i 18.00. Ks. Profesor był cały 
dzień do dyspozycji na plebanii. Można było w ciągu całego dnia przychodzić na tzw. 
„imieninową kawę”. W ciągu dnia odwiedzili jubilata przedszkolaki z Ochronki im. 
Dzieciątka Jezus, którzy zaśpiewali księdzu „Dzielmy się wiarą jak chlebem” oraz 
wręczyli przepiękne własnej roboty laurki, a także na „imieninową kawę” przybyli 
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz inni wierni. Po wieczornej Mszy św. na „agapę” 
przybyli Rycerze Kolumba z żonami, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., Służba 
Liturgiczna, Katechetki oraz inni. Wszyscy zaśpiewali ks. Kanonikowi „Sto lat”, „Życzymy 
życzymy” oraz złożyli życzenia. 
 

• 26 stycznia 2020 r. - w ramach Niedzieli Słowa Bożego na zakończenie każdej Mszy 

św. miało miejsce poświęcenie Pisma świętego i symboliczne wręczenie jednego 

egzemplarza jednej rodzinie. 

• 28 i 29 stycznia 2020 r. - odbyły się próby śpiewu kolęd przed koncertem w wykonaniu Rycerzy 
Kolumba. 

 

Luty 

• 2 lutego 2020 r. - w Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w tradycji świętem Matki Bożej 

Gromnicznej podczas każdej Mszy św. miało miejsce poświęcenie świec przyniesionych przez 

wiernych. Podczas Eucharystii o godz. 10:30 dzieci przygotowujące się do życia 

eucharystycznego miały poświęcone świece chrzcielne. 

Po Mszy św. wieczornej odbył się koncert kolęd w wykonaniu Rycerzy Kolumba oraz Orkiestry 

Dętej działającej przy Centrum Kultury w Witkowie. Wierni licznie uczestniczyli w przepięknym 

pokazie. 

• 3 lutego 2020 r.- we wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika z IV w. miał miejsce obrzęd 

błogosławieństwa gardła... Każdy przyjmujący otrzymał obrazek wydany przez Misyjne 

Apostolstwo Chorych. 

Na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 zostali zaproszeni członkowie Straży Honorowej NSPJ. Po 

Eucharystii miało miejsce spotkanie członków na plebanii. 

• 12 lutego 2020 r. - Pani Aleksandra Wesołowska obchodziła 106 urodziny. Witkowski Proboszcz 

wraz z Wielkim Rycerzem i jego Zastępcą uczestniczyli w odwiedzinach parafianki, złożyli jej 

piękne życzenia oraz zaśpiewali „Życzymy życzymy”. 

Po wieczornej Mszy św. na witkowskiej plebanii odbyło się spotkanie członków Żywego 

Różańca., podczas którego omówiono statut i program jego działania. 

• 14 lutego 2020 r. - na Mszy św. wieczornej połączonej z Koronką do Bożego Miłosierdzia 
modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Walentego – patrona miłości i zakochanych o dobry 
wybór przyszłego męża i żony. Niewiasty otrzymały jako prezent „Walentynka z przesłaniem 
duszpasterskim”. 
 

• 15 lutego o godzinie 19:00 - rozpoczęło się posiedzenie Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

• 20 lutego 2020 r. - na witkowskiej plebanii odbyło się robocze spotkanie dyrektorów szkół i 

katechetów w sprawie rekolekcji i innych wydarzeń. Nie zabrakło tradycyjnych pączków i 

chruścików... 



• 23 lutego 2020 r. - po Mszach św. mieliśmy "szkolne Betlejem". Liczyliśmy dzieci i młodzież od kl. 
I do VIII obecnych na Mszach św.  
A oto wyniki: Sobota 18.00 - 6; Niedziela 7.30 - 4; 9.00 - 10; 10.30-73; 12.00 - 58; 17.00 -17. 
Razem: 168. Każdy otrzymał misyjny kalendarz. 

• 25 lutego 2020 r. - odbyło się na plebanii pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Omawiano tematy: program duszpasterski, propozycje członków rady - adoracje, peregrynacja 

obrazu Matki Bożej i św. Michała, powołanie kręgu Odnowy w Duchu świętym nowego kręgu 

Domowego Kościoła, duszpasterstwo młodzieży, uporządkowanie spraw cmentarnych, 

funkcjonowanie kawiarenki, pochylenie się nad frekwencją dzieci na niedzielnych mszach 

świętych. W spotkaniu wziął udział rekolekcjonista ks. Marcin Słodczyk z Sosnowca, który 

zachęcił do udziału w rekolekcjach. 

• 26 lutego 2020 r. w Środę Popielcową - rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne, podczas których 
nauki głosił ks. mgr Prefekt Marcin Słodczyk z Sosnowca. Tematem ogólnym był: „Prosty język 
Boga – drogowskazy na drodze nawrócenia”. Każdej nauce rekolekcyjnej przyświecał temat, 
który znajdzie swoje odzwierciedlenie także w specjalnych symbolach, jakie otrzyma każdy 
uczestnik rekolekcji. Tego dnia był to „Popiół”. Podczas wieczornej Mszy św. wspomagali nas 
nowi ministranci, a po niej odbyło się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 
 

• 27 lutego 2020 r. - głównym tematem homilii był „Dym zasługi”.  
Po wieczornej Mszy św. miała miejsce nauka stanowa dla kobiet prowadzona przez 
rekolekcjonistę. 
 

• 28 lutego 2020 r. - głównym tematem homilii był „Światłość świata”.  

Po wieczornej Mszy św. miała miejsce nauka stanowa dla mężczyzn prowadzona przez 

rekolekcjonistę. 

• 29 lutego 2020 r. - w czwartym dniu rekolekcji parafialnych ks. Prefekt Marcin prowadził naukę o 
„Wodzie święconej”. 
 
Podczas 4-dniowych naukach (rekolekcjach) parafialnych brała udział bardzo liczna liczba 
młodzieży, dzieci, mężczyzn jak i kobiet. 
 

Marzec 

• 1 marca 2020 r. - w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Mszy 

św. o godz. 12:00 przewodniczył ks. Konrad Wysocki. Okolicznościową homilię wygłosił 

ks. Prefekt. 

Tego dnia odbyły się pierwsze tegoroczne nabożeństwo Gorzkich Żalów. Przez cały 

Wielki Post okolicznościowe kazania pasyjne głosił 

ks. Łukasz Jaworski, prefekt z Trzemeszna. O oprawę Gorzkich Żalów i Mszę świętą 

zadbali ceremoniarze z parafii farnej w Wągrowcu, gdzie pracował ks. prefekt Julian 

• 2 – 6 marca 2020 r. od godz. 19:00 - grupy rodziców dzieci przygotowujących się do 

życia eucharystycznego uczestniczyły na plebanii na konferencji i świadectwie 

małżonków z Gniezna.  

 Częściami składowymi konferencji były: 7 sakramentów, Ideały życia małżeńskiego, 

Pismo św. o małżeństwie, Miłość małżeńska, Propozycje filmów o małżeństwie i 

rodzinie, Świadectwo małżonków i rodziców o przygotowaniu dziecka do życia 

eucharystycznego. 



• 3 marca 2020 r. - klasa VIII D przebywała na plebanii na rozmowach i agapie w formie 

pizzy. W ramach spotkania Pan Dariusz Kornet opowiedział młodzieży o Skautach 

Europy. 

• 5 marca 2020 r.  godz. 14:00  - odbyła się Msza św. w języku angielskim celebrowana 

przez księdza kanonika. W Nabożeństwie uczestniczyli uczniowie oraz Amerykanie 

Wojskowi. Po Mszy odbyło się spotkanie uczestników Nabożeństwa na plebanii. 

• 7 marca 2020 r. o godz. 14:00 - rozpoczęło się spotkanie dla kandydatów na 

ministrantów oraz już posługujących. Podczas wielkopostnych zajęć służby liturgicznej 

miały miejsce: ćwiczenia praktyczne, filmy edukacyjne, praca fizyczna i konsumpcja. 

• 8 marca 2020 r. - w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet na Mszy św. o godz. 10.30 

niewiasty otrzymały projekt duszpasterski autorstwa ks. profesora: Dziękuję Ci kobieto, 

opracowanego na podstawie Listu Jana Pawła II do kobiet z 1995 roku. W parafialnej 

kawiarence zaś czekały niespodzianki dla kobiet. 

• 10 marca 2020 r. - miał miejsce miły wieczór klasy VIII A na plebanii, której towarzyszył 

ks. Prefekt Julian. Odbyło się wiele bardzo ciekawych dyskusji oraz agapa przy pizzy. 

• 13 marca 2020 r. - mieszkańcy Witkówka bardzo pięknie wysprzątali witkowski kościół. 

 

Kwiecień 

• 9 kwietnia 2020 r. Wielki Czwartek  - wspominaliśmy ustanowienie dwóch sakramentów: 

Eucharystii i kapłaństwa. Niestety z powodu panującej sytuacji na świecie życzenia witkowskim 

kapłanom złożyli przedstawiciele wspólnoty w imieniu wszystkich wiernych. 

Nabożeństwo można było śledzić przez transmisję. 

• 10 kwietnia 2020 r. Wielki Piątek - Kościół otwarty był cały dzień dla wiernych dla osobistej 

modlitwy i refleksji. Liturgia Męki Pańskiej transmitowana była przez internet. 

• 11 kwietnia 2020 r. Wielka Sobota - z powodu panującej sytuacji na świecie nie odbyło się 

tradycyjnych święceń pokarmów. 

O godzinie 21:00 została odprawiona Msza Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, która była 

transmitowana. Po Mszy św. odbyło się błogosławieństwo parafii Najświętszym Sakramentem w 

drzwiach kościoła. 

• 12 kwietnia 2020 r. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał! 
O godzinie  6:00 odbyła się Msza św.rezurekcyjna, a po niej błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem Witkowa i całej naszej parafii... 

• 16 kwietnia 2020 r. o godz. 20.00 - odbyła się Droga Światła Via lucis z 14 stacjami życia 

Chrystusa po Zmartwychwstaniu, która była transmitowana internetowo. 

• 18 kwietnia 2020 r. - ks. Prefekt Julian Wawrzyniak obchodził 30. urodziny. O godzinie 18:00 
została odprawiona Msza w intencji Jubilata, a przedstawiciele wspólnoty złożyli mu piękne 
życzenia. 
 
 



• 19 kwietnia 2020 r. o godzinie 14:00 - odbyła się Msza św. w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego na 
naszym cmentarzu parafialnym z okazji uroczystości patronalnej w Święto Miłosierdzia Bożego w 
intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. 

 

• 26 kwietnia 2020 r. - świętowaliśmy Złoty Jubileusz Małżeństwa Mieczysława i Teresy 

Kaźmierczaków. Jeszcze raz gratulujemy tak pięknego Jubileuszu i składamy najserdeczniejsze 

życzenia od całej wspólnoty parafialnej wraz z modlitwą i wyrazami wdzięczności Panu 

Mieczysławowi za animowanie śpiewu podczas liturgii. 

 
 

Maj 

• 3 maja 2020 r. - przypadała Niedziela Dobrego Pasterza, podczas której modliliśmy się  
szczególnie o powołania do Służby Bożej.  
O godz.12:00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny - uczciliśmy 229. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.  
 

• 4 maja 2020 r. o godzinie 17:00 - odbyła się Msza św. z udziałem Strażaków z okazji ich patrona 

– św. Floriana, którą celebrował ks. kanonik Franciszek. 

• 9 maja 2020 r. - Rycerze Kolumba wraz z księdzem prefektem wyjechali na pielgrzymkę 

rowerową do sanktuarium Matki Bożej w Biechowie. W programie było nabożeństwo majowe, 

zwiedzanie sanktuarium i poczęstunek, czyli budowanie wspólnoty. 

• 13 maja 2020 r. - przypadała 31. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. dr. hab. Franciszka 

Jabłońskiego. W sposób szczególny modliliśmy się w intencji Jubilata w czasie mszy św. 

wieczornej, prosząc o wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny 

Fatimskiej.  

• 18 maja 2020 r. - obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  W ciągu całego dnia 

kościół był otwarty. Podczas indywidualnej modlitwy można było posłuchać papieskich kazań i 

homilii. Była możliwość wspólnej modlitwy: o godz. 8.00 Godzinki do Najświętszej Maryi Panny, 

o godz. 12.00 Anioł Pański, o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 17.00 Litania do św. Jana 

Pawła II, o 17. 30 Różaniec i o 18.00 Msza św.  Wierni mogli wpisać swoje prośby do Księgi próśb 

umieszczonej przy relikwiach.  

Przedstawicieli witkowskiego samorządu złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II, wpisali 

się do księgi pamiątkowej. 

• 26 maja 2020 r. - trwały prace przy remoncie posadzki w kaplicy cmentarnej. Wywiezionych 

zostało 200 taczek gruzu. 

W godzinach popołudniowych ks. Prefekt uczestniczył w Nabożeństwie majowym w Mąkownicy 

przy figurze NMP Królowej Świata.  

• 27 maja 2020 r. o godzinie 16:00 - odbyła się Msza św. dziękczynna za 30 lat Samorządu 

terytorialnego, którą celebrował ks. Prefekt. 

Na Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władzy witkowskiej, sołtysi oraz inni wierni. Burmistrz, 

Pan Marian Gadziński podziękował wszystkim za przybycie, a ks. Prefektowi złożył życzenia z 

okazji jego imienin. 

https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Bw-Miko%C5%82aja-w-Witkowie-947822048882411/photos/pcb.1188093874855226/1188093831521897/?__cft__%5b0%5d=AZU1umlLul5UDwOfr0JiE_SeuQE0KHNI0AoT8BCZ-hNojIa9cG6FHmksD6_WAfJoKlvbGIuFlpjKEELsQYzju8rh9nsf9rMYybNYIc_QlbYlKrUXGZLOuzkzAN8v0vgd7P5-p43FCOIKR3RLqDqT3tfdi1B8mPreNyfOUYZUxkCM-ms6hE4ClehzsXrt-MvdmIk&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Parafia-pw-%C5%9Bw-Miko%C5%82aja-w-Witkowie-947822048882411/photos/pcb.1188093874855226/1188093831521897/?__cft__%5b0%5d=AZU1umlLul5UDwOfr0JiE_SeuQE0KHNI0AoT8BCZ-hNojIa9cG6FHmksD6_WAfJoKlvbGIuFlpjKEELsQYzju8rh9nsf9rMYybNYIc_QlbYlKrUXGZLOuzkzAN8v0vgd7P5-p43FCOIKR3RLqDqT3tfdi1B8mPreNyfOUYZUxkCM-ms6hE4ClehzsXrt-MvdmIk&__tn__=*bH-R


• 30 maja 2020 r. - w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego dziękowaliśmy za 5 lat posługi 

kapłańskiej ks. Juliana Wawrzyniaka. W czasie uroczystej Mszy świętej poświęcono nowy 

sztandar wspólnoty Stowarzyszenie Żywy Różaniec.  

 

Czerwiec 

• 6 czerwca 2020 r. - odbyła się akcja sprzątania kościoła przez mieszkańców Osiedla nr 1 w 

Witkowie. 

• 10 czerwca 2020 r. - po wieczornej Mszy św. odbyły się obrady Parafialnej Rady Ekonomicznej, 

które trwały do późnych godzin nocnych. 

• 11 czerwca 2020 r. - świętowaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomimo 

epidemii udało się zorganizować procesję Bożego Ciała, ale niestety tylko w koło Kościoła. 

Cieszymy się, że mimo ograniczeń udział brała liczna ilość osób.  

• 14 czerwca 2020 r. - odbył się XIX Obiad dla Małżonków, w którym uczestniczył jeden z 

Zakrystianów wraz z małżonką 

• 17 czerwca 2020 r. - podczas wieczornej Mszy św. świętowaliśmy 3 jubileusze: 2 jubileusze ślubu 

Wielkiego Rycerza Kazimierza z małżonką i Rendantki Elżbiety z mężem oraz urodziny Pani Czesi.  

Gościnnie przybył także do naszej parafii rodzony brat ks. Profesora. 

• 18 czerwca 2020 r. godz. 18:00 - odbyła się Uroczysta Msza święta z procesją eucharystyczną z 

okazji zakończenia oktawy Bożego Ciała. 

• 23 czerwca 2020 r. godz. 17:00 - odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem Rycerzy Kolumba z ich 
żonami oraz kandydatów na Rycerzy. Parę minut przed Mszą św. miało miejsce poświęcenie 
tablicy pamiątkowej ku czci Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego ufundowanej przez 
Rycerzy Kolumba oraz ich sztandaru. O godzinie 18:00 odbyło się przyjęcie do grona nowych 
Rycerzy - "7 wspaniałych" oraz agapa na plebanii. 

• 24 czerwca 2020 r. - po wieczornej Mszy św. na plebanii odbyło się spotkanie dla lektorek, które 

prowadził ks. Adam Piechowiak. 

• 25 czerwca 2020 r. - odbyło się zakończenie roku katechetycznego dla Niepublicznego 
Przedszkola – Ochronki im. Dzieciątka Jezus o godz. 16.00, a dla dzieci szkół podstawowych o 
godz. 18.00. Ze szkół podstawowych przybyło 95 uczniów. 
 

• 26 czerwca 2020 r. o godzinie 18:00  - miała miejsce Msza św. dziękczynna za rok szkolny i 

katechetyczny uczniów szkół ponadpodstawowych i rok nauki studentów... Obecnych było 7 

osób... 

• 28 czerwca 2020 r. - naszą wspólnotę parafialną odwiedził ks. dr Andrzej Nowicki - Ojciec 

duchowny naszego Seminarium. 

 

 



Lipiec 

• 6 lipca 2020 r. - na podwórku plebanii odbyło się spotkanie integracyjne  Liturgicznej Służby 

Ołtarza. 

• 8 lipca 2020 r. - miały miejsce prace gospodarcze w ogrodach parafialnych w wykonaniu Rycerzy 

Kolumba. 

Po wieczornej Mszy św. odbyło spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba. 

• 10 lipca 2020 r. - rozpoczęła się renowacja Krzyża Misyjnego. 

Tego dnia gościliśmy w naszej parafii ks. Marcina Słodczyka, prefekta w parafii pw. św. Floriana 

w Sosnowcu... 

• 11 lipca 2020 r. - powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy 

parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie. Powstała dzięki Rycerzom Kolumba z Opatówka. 

• 18 lipca 2020 r. - przedstawiciele Rycerzy Kolumba na pielgrzymce rowerowej do sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej.  

Tego dnia gościliśmy w naszej parafii kapłana diecezji bydgoskiej ks. mgr. lic. Radosława Wnuka, 

doktoranta Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, który głosił homilię. 

• 19 lipca 2020 r. o godz. 9:00 - odbyła się Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Eugeniusza (Rycerza Kolumba) i Eugenii Bartz 

z okazji 40 rocznicy ślubu.  

• 22 lipca 2020 r. - gościliśmy pielgrzymów na Jasną Górę grupy złotej z Górki Klasztornej z 

kierownikiem ks. Przemysławem Wieczorkowskim MSF... 

• 23 lipca 2020 r. - Rycerze Kolumba uczestniczyli na plebanii na agapie świętując jubileusz 

małżeństwa Eugeniusza i Eugenii... 

• 24 lipca 2020 r. - rozpoczął się pierwszy etap renowacji figury Serca Pana Jezusa: 

wyeksponowanie figury poprzez usunięcie zbędnych gałęzi, uzupełnienie brakujących 

elementów struktury pomnika, czyszczenie... Prace wykonywali Rycerze Kolumba oraz 

wolontariusze. 

• 25 lipca 2020 r. - obchodziliśmy święto św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji po Mszy 

św. rannej i wieczornej miało miejsce błogosławieństwo pojazdów i podróżujących. Dzięki temu 

wspieraliśmy akcję MIVA Polska, pomagającej w zakupie środków transportu dla misjonarzy 

poprzez sprzedaż breloków z wizerunkiem św. Krzysztofa, przypinków z modlitwą do 

samochodu, magnesów, kart kierowcy-katolika, obrazków. 

• 26 lipca 2020 około godziny 19:00 - przybyła do naszej parafii Pielgrzymka z Gniezna. Z powodu 

panującej pandemii na świecie, nie była to liczna grupa, lecz tylko kilka osób. 

Kolejnego dnia pielgrzymi zjedli na plebanii śniadanie, odprawili w naszym Kościele Mszę św. i 

ruszyli w dalszą drogę pielgrzymowania na Jasną Górę.  

• 29 lipca 2020 r. - Reprezentacja Grupy Promienistej z Witkowa uczestniczyła na rozpoczęciu 

Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Msza św. odbyła się w Katedrze w 

Gnieźnie.  



• 30 lipca 2020 r. - odbyła się Pielgrzymka delegacji wraz z ks. Prefektem na trasie Września – 

Komorze. W tym roku ze względu na panującą pandemię i narzucone obostrzenia charakter 

pielgrzymki był odmienny. W każdej z grup na szlak pielgrzymkowy mogło wyjść trzech pątników 

plus Kapłan. Grupa witkowska szła wraz z grupą z Biechowa. Pierwszy postój miał miejsce w 

Nowej Wsi Królewskiej podczas którego nawiedzili  zabytkowy kościół pw. św. Andrzeja Ap. 

Pielgrzymi zostali życzliwie przyjęci przez ks. prob. Macieja Pacanowskiego oraz parafian... 

Kolejnym etapem pielgrzymkowym był etap eucharystyczny i wizyta w Kołaczkowie, modlitwa 

wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi. Pielgrzymi zostali życzliwie przyjęci przez ks. prob. Artura 

Janowicza... Następnie ks. Prefekt przewodniczył Eucharystii w ramach Pieszej Pielgrzymki 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę w kościele poklasztornym pw. Ścięcia św. Jana 

Chrzciciela w Pyzdrach... Homilię wygłosił tegoroczny rekolekcjonista pielgrzymkowy, ks. Adam 

Piechowiak z Kłecka. 

 

Sierpień 

• 1 sierpnia 2020 r. - na cmentarzu parafialnym oraz w Szkole Podstawowej  nr 1 im. A. Borysa w 

Witkowie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Powstania Warszawskiego. Na 

uroczystości brał udział ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. 

• 2 sierpnia 2020 r. - dzieci ze szkół podstawowych otrzymały czasopismo MiniKombonianie. Na 

Mszach św. uczestniczyło łącznie 110 dzieci. 

• 5 sierpnia 2020 r. - w pielgrzymkowej modlitwie wieczornej towarzyszyli nam pielgrzymi z 

diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z bp. Krzysztofem Włodarczykiem. Pielgrzymów ugościł i 

przenocował ks. Profesor, a kolejnego dnia po pysznym śniadaniu wyruszali w dalszą drogę 

pielgrzymowania na Jasną Górę. 

• 6 sierpnia 2020 r. – odbył się ostatni etap pielgrzymowania na Jasną Górę. Przedstawiciele grup 

kolorowych i promienistych wyruszyli od Sióstr Adoratorek do tronu Jasnogórskiej Pani. 

W kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze odbyła się Msza święta wieńcząca 39. PPAG, 

której przewodniczył i homilię wygłosił bp Bogdan Wojtuś. 

Tego dnia gościli w naszej parafii: ks. prał. F. Cieniuch, ks. mgr Andrzej Patrzykąt z Sierakowic, ks. 

mgr Przemysław Robaszkiewicz. 

• 8 sierpnia 2020 r. – trwał Kolejny etap renowacji figury przy ul. Gnieźnieńskiej. 

Tego dnia miało miejsce również sprzątanie kościoła przez mieszkańców Strzyżewa 

Witkowskiego i Wiekowa. 

• 15 sierpnia 2020 r. - Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 100-lecie Bitwy Warszawskiej i Święto 

Wojska Polskiego. 

Tego dnia Rycerze Kolumba brali udział na 950. rocznicy wzmianki o Opatówku. 

• 16 sierpnia 2020 r. – gościliśmy w naszej parafii diakona Krzysztofa Stawskiego z Janikowa, który 

głosił piękne homilie. 

• 19 sierpnia 2020 r. - trwały prace remontowe w kuchni oraz pokojach gościnnych na plebanii, 

które wykonywali Rycerze Kolumba. 



• 22 sierpnia 2020 r. - Trwały zabiegi pielęgnacyjne naszej zieleni na oknach plebanijnych. 

• 23 sierpnia 2020 r. – w naszej parafii świętowaliśmy jubileusz 50. lecia kapłaństwa, 

pochodzącego z Wiekowa, ks. Zbigniewa Stanka, pallotyna 

• 25 – 28 sierpnia 2020 r. – rozpoczęliśmy etap przyjęcia sakramentu pokuty pojednania, 

poświęcenie alb oraz odpalenie świec od paschału przez dzieci przygotowujących się do 

Pierwszej komunii Świętej.   

• 28 sierpnia 2020 r. – odbyło się spotkanie formacyjno-organizacyjne kandydatów do 

bierzmowania. 

• 29 – 30 sierpnia 2020 r. – gościliśmy w naszej parafii ks. prałata Mariana Zalewskiego. 

• 30 sierpnia 2020 r. godz. 10:30 - świętowaliśmy  I Rocznicę Komunii św. oraz podziękowaliśmy 

Pani mgr Grażyny Zarycznej za 30 lat służby w katechizacji szkolnej i parafialnej, która z dniem 1 

września przeszła na emeryturę. 

• 30 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 – świętowaliśmy w naszej parafii Dożynki Gminne. 

 

Wrzesień 

• 1 września 2020 r. – na porannych Mszach św. o godz. 8:00 i 9:00 rozpoczęliśmy nowy rok 

szkolny i katechetyczny... 

Tego dnia miały również miejsce Uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. 

W godzinach popołudniowych ks. kan. Franciszek świętował w Powidzu 1. rocznicę ślubu 

Rycerza Kolumba Bartłomieja wraz z małżonką. 

• 2 września 2020 r. – po wieczornej Mszy św. odbył się kurs dla psałterzystów. 

• - rozpoczął się dzień skupienia dla Rycerzy Kolumba i ich żon oraz kandydatów na Rycerzy. 

Pierwsza katecheza to dziedzictwo pocysterskie w Katedrze w Pelplinie. 

Drugi etap dnia skupienia: Kolegiata w Kartuzach. 

Trzeci etap: Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Sianowie. Katecheza o opiece Matki 

Bożej. 

Czwarty etap i główny cel pielgrzymki to Sierakowice. Uroczysta Msza św. i przyjęcie dwóch 

nowych Rycerzy z naszej parafii. 

• 5 września 2020 r. – w godzinach porannych odbyliśmy Rycerski spacer po plaży w Białogórze. 

Ostatni etap rekolekcji. Msza św. kościele w Białogórze, spotkanie ze świecką ewangelizatorką 

Magdaleną Plucner oraz świadectwa w drodze powrotnej. 

• 6 września 2020 r. – dzieci pierwszokomunijne otrzymały z rąk naszych duszpasterzy Pisma 

Święte. 

Tego dnia witkowscy duszpasterze uczestniczyli na odpuście w Ostrowitym Prymasowskim. 

 



• 8 września 2020 r. – miały miejsce porządki w kaplicy cmentarnej po malowaniu. 

Tego dnia trwały również prace nad nowym obejściem wokół pomnika Jana Pawła II. 

Podczas wieczornej Mszy św. w święto Narodzenia NMP poświęciliśmy ziarno na zasiew oraz 

odnowione wota dziękczynne i specjalną podświetlaną gablotę do ich ekspozycji. Była też 

historyczna minikatecheza dla dzieci pierwszokomunijnych... 

• 9 września 2020 r. – odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieciom 

rozpoczynającym edukację w przedszkolu i szkole podstawowej. 

• 11 września 2020 r. – odbyła się Spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą pierwszej grupy 

dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów.  

Po wieczornej Mszy św. Dzisiaj rodzice dzieci pierwszokomunijnych generalnie posprzątali 

kościół. Po pracy odbyło spotkanie przy kawie w kawiarence parafialnej. 

• 13 września 2020 r. – podczas Mszy św. o godz. 7:30 miało miejsce posłanie katechistów, którzy 

będą przygotowywać rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: Miron i Małgorzata Rybaccy oraz 

Dariusz i Agnieszka Rybaccy.  

W Toruniu trwało  ogólnopolskie spotkanie dla Rycerzy Kolumba. Z parafii pojechali: Kazimierz 

Kaczmarek i Grzegorz Trzciński. 

O godz. 12:00 odbyła się I Komunia św. klasy 4 a z SP2. 

• 16 września 2020 r. – podczas Mszy św. o godz. 18:00 odbyła się I rocznica Rycerzy Kolumba w 

parafii, Poświęcenie nowego ornatu z herbem Rycerzy, odsumowanie rocznicy wygłosił Wielki 

Rycerz Kazimierza 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne z Panią Sylwią - savoir vivre przy stole. 

W kawiarence parafialnej miało miejsce Spotkanie formacyjne Żywego Różańca: omówienie 

jesiennej lektury Jestem Różą, Dzień Skupienia Żywego Różańca w Gnieźnie, kwestie 

organizacyjne, kawa i ciasto. 

• 18 września 2020 r. – na plebanii po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne 

Rycerzy Kolumba: dzielenie się Słowem Bożym, sprawozdania, plany na przyszłość. 

Tego dnia obchodziliśmy św. Stanisława Kostki. Z tej okazji rozpoczęła się kandydatów do 

bierzmowania. 

Rodzice II grupy dzieci pierwszokomunijnych posprzątała kościół, a następnie uczestniczyli na 

wspólnej kawie w kawiarence parafialnej. 

• 20 września 2020 r. – gościliśmy w naszej parafii ks. profesora Pawła Podeszwę, który podczas 

Mszy św. głosił homilie.  

Tego dnia Dzieci z klasy IVb SP2 przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. 

• 21 września 2020 r. - Po błogosławieństwie nasi zakrystianie i florystka wyruszyli na rekolekcje i 

szkolenie dla zakrystianów i florystek do Zawichościa (diecezja sandomierska). Formacja ta 

trwała do 25 września.  

W Przysieku k. Torunia ks. kanonik Franciszek uczestniczył na rekolekcjach dla kapelanów 

Rycerzy Kolumba dla rejonu północnego Polski.  

• 22 września 2020 r. - Kolejny dzień spotkania Kapelanów Rycerzy Kolumba rozpoczął się Mszą 

Świętą w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelią i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. 

Uczestniczył na nich ks. kanonik Franciszek. 



• 23 września 2020 r. – odbyło się Pierwsze spotkanie w ramach Szkoły Słowa Bożego. Wykład 

poprowadził ks. prof. dr. hab. Pawła Podeszwy. Przybyło 53 uczestników. 

• 25 września 2020 r. - kolejna grupa przystąpiła do Sakramentu pokuty i pojednania i otrzymała 

Pamiątkę I spowiedzi od misjonarza z Boliwii ks. Tomasza Kaczora z diecezji tarnowskiej. 

Po Mszy św. wieczornej rodzice trzeciej grupy wysprzątali kościół i udali się na kawę do 

kawiarenki parafialnej.  

• 26 września 2020 r. – na witkowskim cmentarzu odbyła się Msza św. w intencji zabitych w 

Katyniu, a pochodzących z Ziemi Witkowskiej oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej. 

• 27 września 2020 r. - klasa IVc SP2 przyjęła dzisiaj Pierwszą Komunię Świętą, homilię wygłosił ks. 

Tomasz Kaczor. 

Po wieczornej Mszy św.  rozpoczęły się warsztaty z emisji głosu z Panią Ewą Węglarz, aktorką ze 

Szczecina. Przybyło 17 osób. 

• 28 – 29 września 2020 r. - indywidualne ćwiczenia dla lektorów i lektorek z Panią Ewą Węglarz. 

• 28 września 2020 r. – wizyta komisji kurialnej przed wizytacją 

• 29 września 2020 r. - parafianin kl. Bartosz Zaryczny w kaplicy nowicjackiej w Mórkowie k. 

Leszna złożył, na ręce przełożonego generalnego ks. Krzysztofa Olejnika SChr, swoje pierwsze 

śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej oraz przyjął strój 

duchowny. 

Po wieczornej Mszy św. na plebanii odbyło się ostatnie grupowe spotkanie z Panią Ewą Węglarz, 

która przekazała uczestnikom materiały do indywidualnej nauki. 

• 30 września 2020 r. -  ks. kanonik Franciszek Jabłoński wraz z Panią Ewą Węglarz brali udział w 

inauguracji roku akademickiego we Wronkach. 

Natomiast po wieczornej Mszy św. w kawiarence parafialnej miało miejsce podsumowanie 

rekolekcji dla zakrystianów oraz florystów. Przy okazji wszyscy obecni świętowali 45. rocznicę 

sakramentu małżeństwa Franciszka i Janiny. 

Październik 

• 1-5 października 2020 r. - gościliśmy w naszej parafii ks. dr Adama Bajorskiego MSF, który w tych 

dniach prowadził rekolekcje parafialne dla małżonków. 

• 2-4 października 2020 r. - dwie pary małżeńskie z parafii uczestniczyły w 10. Kongresie dla 

Małżeństw w Świdnicy, natomiast jedna para małżeńska brała 

udział w rekolekcjach „Spotkania Małżeńskie” w Gnieźnie. 

• 2 października 2020 r. -  kolejna grupa dzieci pierwszokomunijnych przystąpiła do sakramentu 

pokuty i pojednania i otrzymała pamiątkowe 

obrazki. 

• 3 października 2020 r. - z inicjatywy ks. kanonika Franciszka odbyła się poranna agapa dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców w Białym Tygodniu. 

W godzinach dopołudniowych odbyło się spotkanie z rekolekcjonistą dla klas VIII. 

Po południu z inicjatywy rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, które w tym roku 



przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej odbyło się wspólne spotkanie przy stole w Liliowym 

Stawie wraz z duszpasterzami. 

• 4 października 2020 r. - na Mszy św. o godzinie 10:30 kolejna grupa dzieci pierwszokomunijnych 

zakończyła Biały Tydzień o otrzymała pamiątkowe obrazki. 

Natomiast o godz. 12:00 kolejna, czyli 4 grupa przystąpiła do I Komunii św., podczas której 

homilię wygłosił ks. rekolekcjonista, a uczestniczył na niej ks. Przemysław Robaszkiewicz. 

O godzinie 16:00 z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyż, patrona ekologów przed 

witkowskim kościołem odbyło się błogosławieństwo i święcenie zwierząt. 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

podczas której ks. Adam wygłosił krótki wykład na temat rekolekcji małżeńskich, następnie para 

małżeńska, która uczestniczyła na rekolekcjach w Gnieźnie dała swoje 

świadectwo. 

• 6 października 2020 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady 

Ekonomicznej, które trwało aż 4 godziny. 

• 7 października 2020 r. - odnowionej przez Rycerzy Kolumba figury Serca Pana Jezusa przy ul. 

Gnieźnieńskiej. 

Na Mszy św. o godzinie 18:00 świętowaliśmy 30. Rocznicę ślubu jednego z Rycerzy Kolumba z 

żoną, po niej miało miejsce uroczyste wręczenie insygniów funkcyjnych dla Rycerzy Kolumba w 

Radzie 17538, a po tym odbyła się agapa na plebanii. 

• 9 października 2020 r. - ostatnia już klasa ( IVB ) przystąpiła do sakramentu pokuty i pojednania, 

po której otrzymali pamiątkowe obrazki. 

• 10 października 2020 r. -  po porannej Mszy św. miała miejsce agapa dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców w Białym Tygodniu. 

Od godziny 10:00 ks. kanonik Franciszek uczestniczył na Mszy św. w CEF w Gnieźnie z okazji 

inauguracji roku akademickiego. 

W godzinach popołudniowych w naszej parafii gościliśmy abp. Tomasza Petę, arcybiskupa 

metropolitę Astany w Kazachstanie, który posługiwał jako wikariusz w naszej parafii w latach 

1976-1980. Swoją gościnę rozpoczął ze spotkaniem z wiernymi w kościele, a następnie spożył 

obiad na plebanii wraz z trzema Rycerzami Kolumba z żonami oraz witkowskimi 

duszpasterzami. 

• 11 października 2020 r. - na Mszy św. o godzinie 12:00 ostatnia już grupa przystąpiła do I 

Komunii Świętej, podczas której celebransem był ks. kanonik Franciszek, a ks. Prefekt wygłosił 

homilię. 

 

 


