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Diariusz 29 września 2020 – 16 czerwca 2022 

• 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 
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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. – poświęcenie 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, 
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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. 

• 14 października 2020 r. - podczas Mszy św. o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji 

nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników oświaty z okazji Dnia 

Nauczyciela. 

• 15 października 2020 r. - był ważnym wydarzeniem dla naszej parafii, ponieważ 

odbywała się wizytacja kanoniczna Prymasa Polski abp Wojciecha Prymasa.  

Pierwszym etapem tego ważnego wydarzenia była Msza św. (o godz. 11:00) z okazji 

Jubileuszu 100-lecia pobytu Sióstr Służebniczek w Witkowie. Msza św. 

koncelebrowana była z udziałem kapłanów z dekanatu, proboszcza naszej parafii 

oraz ks. Juliana; udział wzięły także Siostry Służebniczki, a także liczni wierni. 

Po ukończonej Mszy św. (ok. godz. 12:30) zaproszeni goście wraz z Arcybiskupem, 

naszym gospodarzem parafii, a także z wikarym udali się na obiad do Liliowego 

Stawu. 

O godz. 14:00 Prymas Polski wraz z naszymi duszpasterzami udali się na witkowski 

cmentarz na modlitwę z trzema stacjami: przy krzyżu, przy grobie śp. kan. Heliodora 

Jankiewicza oraz w kaplicy. Przy okazji pomodlili się przy Pomniku Ofiar Katyńskich. 

O godz. 15:00 w kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie odbyło się spotkanie z 

katechetami, Liturgiczną Służbą Ołtarza, Parafialną Radą Duszpasterską, Parafialną 

Radą Ekonomiczną, liderami i członkami grup i wspólnot, przedstawicielami władz 

samorządowych i szkolnych, banku oraz Wojska Polskiego i Amerykańskiego. 

Podczas spotkania odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie 
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miało miejsce wystąpienie przedstawiciela PRD, PRE, instytucji współpracujących z 

parafią. Można było wtedy zadać także pytania Prymasowi. 

Po owocnym spotkaniu (ok. godz. 16:00) odbyła się wizytacja biura parafialnego, a 

także spotkanie z gospodarzem parafii – ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim oraz z ks. 

Prefektem – Julianem Wawrzyniakiem. 

Głównym etapem wizytacji było bierzmowanie witkowskiej młodzieży, które odbyło 

się podczas Mszy św. o godz. 17:00. Sakramentu tego udzielił Prymas abp Wojciech 

Polak. Na Eucharystii obecny był także dziekan witkowski – ks. kan. Andrzej 

Ziółkowski, proboszcz naszej parafii – ks. kan. Franciszek Jabłoński, a także ks. 

Prefekt Julian Wawrzyniak. Bierzmowanie przyjęło wtedy 86 osób. 

Na zakończenie dnia odbyła się kolacja na witkowskiej plebanii wraz z zaproszonymi 

gośćmi, podczas której abp Wojciech wyraził swoją opinię na temat funkcjonowania 

witkowskiej parafii. 

• 16 października 2020 r.  - o godz. 11:00 odbyła się Msza św. w intencji małżonków, 

którzy przeżywali w tym roku jubileusz 50. i 60. rocznicę sakramentu małżeństwa, 

którą celebrował ks. kan. Franciszek Jabłoński wraz z ks. Prefektem Julianem. 

Podczas uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz witkowskich. Jubilaci 

odnowili przyrzeczenia małżeńskie, otrzymali z rąk Burmistrza medale od prezydenta 

RP, a na koniec zostali pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II. 

• 18 października 2020 r. - obchodzona była Niedziela Misyjna. Podczas Mszy św. o 

godz. 9:00 młodzież, która 15 października przyjęła Sakrament Bierzmowania 

otrzymała misyjne krzyże oraz pamiątkę sakramentu. 

Natomiast podczas Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce zakończenie Białego 

Tygodnia dla ostatniej grupy dzieci Pierwszokomunijnych; dzieci otrzymali pamiątki I 

Komunii św. 

 

Listopad 
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• 4 listopada 2020 r. - rozpoczęły się prace renowacyjne portali okiennych w kościele.  

• 11 listopada 2020 r. - obchodzona była 102. rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny była o godz. 10:30, którą 

celebrował ks. Prefekt Julian. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz 

samorządowych z Witkowa. 

 

Grudzień 

 

• 3 – 6 grudnia 2020 r. - odbywały się w naszej parafii Parafialne Rekolekcje 

Adwentowe, które prowadził rekolekcjonista ks. mgr Marcin Słodczyk z Sosnowca. 

Główny temat rekolekcji: Chrześcijanin na wzór św. Mikołaja, naśladowca Jezusa 

Czwartek: Chrześcijanin człowiekiem miłosierdzia 

Piątek: Chrześcijanin człowiekiem pokory 

Sobota: Chrześcijanin broniący Boga i Kościoła 

Niedziela: Chrześcijanin człowiekiem Adwentu 

• 6 grudnia 2020 r. - o godz. 12:00 odbyła się Msza św. odpustowa za Parafian z okazji 

dnia patrona – św. Mikołaja, której przewodniczył ks. mgr Marcin Słodczyk ze 

Sosnowca. Pod koniec uroczystości zostały wręczone Medale oraz Dyplomy 

Zasłużony dla Parafii. 

Tego dnia naszą parafię odwiedził św. Mikołaj i wręczył parafianom oraz dzieciom 

drobne upominki. 

• 12 grudnia 2020 r. - podczas Mszy św. o godz. 11:00 modliliśmy się w intencji 

rodziców i krewnych misjonarzy i misjonarek pochodzących z Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej. Różaniec oraz Mszę św. celebrował ks. kan. Franciszek Jabłoński – 

dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, a także ks. Prefekt Julian 

Wawrzyniak oraz ks. Prałat Florian Cieniuch.  

W związku z trwającym wtedy stanem epidemii koronawirusa najbliżsi misjonarzy 
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pochodzących z archidiecezji gnieźnieńskiej, jak i sami misjonarze pomagający w 

duszpasterstwie w innych krajach, łączyli się za pośrednictwem transmisji 

internetowej. 

• 21 grudnia 2020 r. - podczas Mszy św.  o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji ks. 

kan. Franciszka Jabłońskiego z okazji 56. rocznicy urodzin. Mszy św. przewodniczył 

ks. Prefekt Julian Wawrzyniak, a także gościliśmy kleryka Krzysztofa Stawskiego oraz 

kleryka Bartosza Zarycznego. Po uroczystym Nabożeństwie przedstawiciele grup 

złożyli Jubilatowi życzenia oraz wręczyli skromne upominki. 

• 23 grudnia 2020 r. - podczas wieczornej Mszy św. Rycerze Kolumba otrzymali 

pierścienie jako przynależność do Rady 17538.  Pierścienie poświęcił oraz wręczył 

kapelan Rady – ks. kan. Franciszek Jabłoński. 

• 27 grudnia 2020 r. - w Niedzielę Świętej Rodziny podczas każdej Mszy św. obecni 

małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. 

• 28 grudnia 2020 r. – 1 lutego 2021 r. - w naszej wspólnocie parafialnej obywały się 

Msze św. kolędowe. Z racji panującej epidemii koronawirusa – standardowe 

kolędowanie nie mogło odbyć się w domach. Po każdej ukończonej Mszy św. każda z 

obecnych rodzin otrzymała pamiątkowe obrazki z modlitwą kolędową. 

 

2021 

 

Styczeń 

 

• 5 stycznia 2021 r. - w Wigilię Objawienia Pańskiego do Rycerzy Kolumba przystąpiły 

3 nowe osoby (dwóch z naszej parafii, a jeden z gnieźnieńskiej). Pozostali Rycerze 

obecni na ceremonii awansowali na 3 stopień: miłosierdzia, jedności i braterstwa. 

• 6 stycznia 2021 r. - w Święto Objawienia Pańskiego podczas Mszy św. o godz. 10:30 

oprawę muzyczną oświetlali Rycerze Kolumba. 
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Tego dnia o godz. 19:00 odbył się koncert w ich wykonaniu, po którym wręczyli 

dzieciom skromne upominki. 

• 24 stycznia 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 modliliśmy się w intencji 

pasterza naszej parafii – ks. kan. Franciszka Jabłońskiego z okazji święta 

patronalnego św. Franciszka Salezego. Podczas uroczystości zostały złożone życzenia 

oraz wręczone upominki przez przedstawicieli grup i stowarzyszeń. 

 

Luty 

 

• 6 lutego 2021 r. - Rycerze Kolumba wraz z żonami (12 Rycerzy, a także 7 żon) oraz 

kapelanem rady – ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim świętowali w Poznaniu 

dziesięciolecie Rady Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Poznańskiej, działającej przy 

parafii Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie. Był to równocześnie dzień 

formacji członków tej katolickiej organizacji mężczyzn, oparty na nauczaniu Świętego 

Jana Pawła II. 

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy 

Archidiecezji Poznańskiej. W homilii biskup nawiązał do czytanego tego dnia słowa 

Bożego, wskazując, że podobnie, jak Apostołowie przychodzimy do Jezusa, by 

opowiedzieć Mu o tym co zrobiliśmy, by zdać sprawę z misji, jaką Kościół powierzył 

mężczyznom w strukturach Rycerzy Kolumba czyli: miłosierdziu, jedności, 

braterstwie i patriotyzmie. 

W drodze powrotnej parafialna delegacja świętowała św. Dorotę – patronkę Pani 

Doroty Trzcińskiej. 

• 11 lutego 2021 r. - obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji odbyła się o 

godz. 11:00 Msza św. dla Starszych i Chorych Parafian wraz z sakramentem 

namaszczenia. Mszy św. celebrował proboszcz parafii – ks. kan. Franciszek. Każdy z 

parafian, który uczestniczył w Nabożeństwie otrzymał laurkę przygotowaną przez 
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dzieci z SP1 i SP2 oraz pączka. Pączka upiekły Panie: Aleksandra, Bożena i Maria. 

Natomiast Pani Elżbieta sterylnie je zapakowała. 

• 17 – 20 lutego 2021 r. - obchodzone były w naszej parafii  Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne, podczas których kazania głosił ks. profesor Paweł Podeszwa, biblista.  

Rozpoczęły się one w Środę Popielcową, podczas której miało miejsce posypanie 

popiołem bardzo licznej ilości parafian. W czwartek po wieczornej Mszy św. ks. 

rekolekcjonista wygłosił naukę stanową dla mężczyzn, a w piątek – dla kobiet. 

Rekolekcje zakończyły się w sobotę Mszą św. o godz. 10:00, która była połączona z 

sakramentem namaszczenia. 

 

Marzec 

 

• 1 marca 2021 r. - przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, dokładnie o godzinie 

12:00, władze samorządowe złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono 

znicze.  

Ks. Prefekt Julian Wawrzyniak przewodniczył modlitwie za wszystkich poległych 

bohaterów tamtych czasów. 

• 6 marca 2021 r. - podczas wieczornej Mszy św. został poświęcony nowy sztandar 

Rycerzy Kolumba Rady nr 17538 w Witkowie. Uroczystości przewodniczył oraz 

dokonał poświęcenia ks. Prefekt Julian Wawrzyniak, a brali w nim udział Bracia 

Rycerze wraz z żonami, główna fundatorka sztandaru – Pani Hieronima oraz liczni 

wierni. Sztandar został przekazany w ręce Wielkiego Rycerza Kazimierza Kaczmarka. 

• 8 marca 2021 r. - o godz. 11:00 w naszym kościele parafialnym odbyła się Msza św. 

pogrzebowa długoletniego witkowskiego organista – Pana Mieczysława 

Kaźmierczaka. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Franciszek Jabłoński, a wraz z nim 

modlili się: ks. kan. Andrzej Ziółkowski – dziekan witkowski, ks. Prefekt Julian 

Wawrzyniak, ks. Jacek Wichałcz, ks. Przemysł Robaszkiewicz oraz ks. Sławomir 
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Zadłużny. Na ostatnim pożegnaniu uczestniczyły delegacje Stowarzyszeń, a także 

Grup, ministranci, rodzina zmarłego oraz liczni wierni. Na organach przygrywał jego 

uczeń – Jakub Gielewski. 

• 9 marca 2021 r. - podczas wieczornej Mszy św. czterech ministrantów złożyli swoje 

przyrzeczenia oraz otrzymali okolicznościową oznakę Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Okazją do uroczystości było wspomnienie św. Dominika Savio, patrona 

ministrantów. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Prefekt Julian Wawrzyniak – opiekun 

LSO. 

• 13 marca 2021 r. - grupa Rycerzy Kolumba wraz z żonami, ks. Prefektem oraz ks. 

kan. Franciszkiem wyjechali do Opery Nova w Bydgoszczy na Wesele Figara 

Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

• 14 marca 2021 r. - trzech Rycerzy Kolumba z naszej Rady: Kazimierz, Lesław, 

Andrzej, dawali w parafii pw. św. Leonarda w Słupcy świadectwo przynależności do 

Rycerzy Kolumba. 

• 15 marca 2021 r.-  dzieci pierwszokomunijne z klas III A i III B z SP1 przystąpili po raz 

pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości zostały 

poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. 

• 16 marca 2021 r. - w godzinach dopołudniowych uczniowie klas I A, I B i II A SP1 w 

ramach rekolekcji odwiedzili nasz kościół i w czasie gry dydaktycznej wspólnie 

odkrywali skarby – Mali odkrywcy na tropie skarbów kościoła. 

Tego dnia w godzinach popołudniowych dzieci pierwszokomunijne z klas III A SP2 

przystąpili po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 

zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. 

• 17 marca 2021 r. - w godzinach dopołudniowych uczniowie klas II B, III A, III B i III C 

SP1 w ramach rekolekcji odwiedzili nasz kościół i w czasie gry dydaktycznej wspólnie 

odkrywali skarby – Mali odkrywcy na tropie skarbów kościoła. 
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• 18 marca 2021 r. - w godzinach popołudniowych dzieci pierwszokomunijne z klas III 

B  SP2 przystąpili po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej 

uroczystości zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. W 

spowiedzi pomagał ks. Prałat Florian Cieniuch. 

• 19 marca 2021 r. - w godzinach popołudniowych dzieci pierwszokomunijne z klas III 

C  SP2 przystąpili po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej 

uroczystości zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. 

Po Mszy św. o godz. 18:00 wyruszyła Parafialna Ekstremalna Droga Krzyżowa, której 

głównym organizatorem był Tomasz Jędrzejak. 

Natomiast o godz. 19:30 odprawiona została Msza św. dla wszystkich Mężczyzn z 

naszej parafii z okazji dnia św. Józefa, którą celebrował ks. kan. Franciszek Jabłoński. 

Na Mszy św. uczestniczyli Rycerze Kolumba z naszej Rady, do której wstąpiło dwóch 

nowych Członków: ks. Prałat Florian oraz brat Ryszard. 

• 25 marca 2021 r. - obchodzona była Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z racji 

panującej pandemii Msze św. odbywały się w godzinach 8:00, 10:00, 16:00, 17:00 i 

18:00.  

Tego dnia ponad 50 osób przyjęło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

• 30 marca 2021 r. - w godzinach dopołudniowych Rycerze Kolumba przygotowywali 

Grób Pański i dekorację na Triduum Paschalne. 

 

Kwiecień 

 

• 1 kwietnia 2021 r. - w Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie dwóch 

sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Franciszek 

Jabłoński, a towarzyszył mu ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. Przedstawiciele Grup i 

Stowarzyszeń złożyli naszym duszpasterzom życzenia z okazji Dnia Kapłana. 
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• 2 kwietnia 2021 r. - odprawiona została Liturgia Męki Pańskiej, którą przewodniczył 

ks. Prefekt.  Z racji panującej pandemii – adoracja Krzyża przez całowanie ran Pana 

Jezusa odbywała się przez Głównego Celebransa. Wierni mieli możliwość podejścia 

do Krzyża i pomodlenia się. 

• 3 kwietnia 2021 r. - w Wielką Sobotę zostało poświęconych 940 koszyczków ze 

święconką. W czasie święconki rozdawane były czasopisma religijne („Misjonarze 

Kombonianie”, „Dobre Nowiny”, „Mini-Komboni”) oraz obrazki i książeczki o św. 

Józefie i Matce Bożej. 

O godz. 20:00 obchodziliśmy Wigilię Paschalną. Mszę św. celebrował ks. Prefekt, 

podczas której poświęcony został nowy Paschał oraz woda święcona. 

• 11 kwietnia 2021 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. 

Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt, w koncelebrze uczestniczył ks. Prałat Florian 

Cieniuch oraz ks. Jan Dobrzyński – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Ostrowite 

Prymasowskim. 

Po Mszy św. miała miejsce okolicznościowa uroczystość przy pomniku Pamięci Ofiar 

Katyńskich Ziemi Witkowskiej 

• 13 kwietnia 2021 r. - przypadał Dzień Pamięci Ofiar zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji 

ks. Prefekt oraz ks. Prałat Florian uczestniczyli wraz z przedstawicielami władz 

samorządowych i jednostek oświatowych na nabożeństwie przy Pomniku Pamięci 

Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej na naszym cmentarzu. 

• 25 kwietnia 2021 r. - w Niedzielę Dobrego Pasterza gościliśmy w naszej parafii ks. 

prał. Mariana Zalewskiego, który głosił całą niedzielę homilie. 

Z racji Światowego Dnia Modlitw o Powołania podczas każdej Mszy św. modliliśmy 

się o nowe powołania, zwłaszcza do naszego Seminarium w Gnieźnie. 
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• 27 – 28 kwiecień 2021 r. - odbyło się szlifowanie i polerowanie podłogi specjalnymi 

maszynami w naszym kościele. 

• 30 kwietnia 2021 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą pierwszej 

grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

 

Maj 

 

• 1 maja 2021 r. - ks. Prefekt poświęcił odnowiony obraz Matki Bożej. Uroczystość 

odbyła się podczas wieczornej Mszy św. 

• 2 maja 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 12:00 odbyła się Uroczystość Pierwszej 

Komunii świętej dla klasy III A SP1. Mszę św. celebrował ks. Prefekt Julian 

Wawrzyniak. 

• 3 maja 2021 r. - o godzinie 12.00 odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny, którą 

odprawił ks. kanonik Franciszek Jabłoński. Po nabożeństwie delegacja 

samorządowców z Proboszczem Witkowskiej Parafii złożyła okolicznościową 

wiązankę kwiatów przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. 

• 4 maja 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 18:00 ks. Prefekt modlił się w intencji 

witkowskich druhów i druhen z okazji św. Floriana – patrona Strażaków. 

• 7 maja 2021 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą kolejnej - 

drugiej grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

• 9 maja 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce zakończenie Białego 

Tygodnia dla pierwszej grupy dzieci Pierwszokomunijnych; dzieci otrzymali pamiątki 

I Komunii św. 

Natomiast o godz. 12:00 druga grupa (klasa III A SP2) przyjęła Sakrament I Komunii 

Świętej. Uroczystość celebrował ks. Prefekt Julian. 
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• 12 maja 2021 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne Rycerzy 

Kolumba. Wykład o ojcostwie wg Listu apostolskiego o św. Józefie Patris corde – 

Ojcowskim sercem przeprowadził Brat Paweł. 

• 13 maja 2021 r. - ks. kan. Franciszek uczestniczył na nabożeństwie majowym w 

Małachowie Złych Miejsc. 

• 14 maja 2021 r. -  odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą kolejnej - 

trzeciej grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

• 16 maja 2021 r. - o godz. 12:00 trzecia grupa (klasa III B SP1) przyjęła Sakrament I 

Komunii Świętej. Uroczystość celebrował ks. Prefekt Julian. 

• 17 maja 2021 r. - gościliśmy w naszej parafii ks. Pawła Rąbcę, wybitnej muzykologa, 

który jest proboszczem w Grabowie Kościelnym w diecezji pelplińskiej. W naszej 

wspólnocie obchodził 35. rocznicę święceń kapłańskich. 

• 20 maja 2021 r. - na wieczornej Mszy św. gościliśmy w naszej wspólnocie ks. prał. dr 

Tadeusza Knuta wraz z Wielkim Rycerzem i Kanclerzem z Sierakowic na Kaszubach. 

Po Mszy św. odbyła się wspólna agapa Rycerzy naszej rady z gośćmi. 

• 21 maja 2021 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą kolejnej - 

czwartej grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

Rycerze z naszej Rady wraz z kapelanem, żonami i gośćmi z Sierakowic uczestniczyli 

w XI Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Licheniu, która rozpoczęła się 

uroczystą Mszą św. o godz. 17:00. 

O godz. 20:00 miała miejsce II Droga Światła, którą prowadził ks. Prefekt. 

• 22 maja 2021 r. - z okazji roku św. Józefa ks. Prefekt odprawił Mszę św. w kaplicy w 

Zakładzie Poprawczym, poświęcił nowy obraz św. Józefa oraz wręczył 

okolicznościowe modlitewniki 

• 23 maja 2021 r. -  o godz. 12:00 czwarta grupa (klasa III B SP2) przyjęła Sakrament I 

Komunii Świętej. Uroczystość celebrował ks. Prefekt Julian. 
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• 28 maja 2021 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą kolejnej - 

piątej grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

• 29 maja 2021 r. - Rycerze Kolumba, ich żony oraz ks. kan. Franciszek modlili się 

nabożeństwem majowym przy figurze przy ul. Wrzesińskiej – Ogrodowej. 

• 30 maja 2021 r. - ks. Prefekt obchodził 6. rocznicę święceń kapłańskich. 

Przedstawiciele Grup złożyli księdzu życzenia. 

Na Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce zakończenie Białego Tygodnia dla kolejnej 

grupy dzieci Pierwszokomunijnych; dzieci otrzymali pamiątki I Komunii św. 

O godz. 12:00 piąta grupa (klasa III C SP1) przyjęła Sakrament I Komunii Świętej. 

Uroczystość celebrował ks. kan. Franciszek – proboszcz parafii. I Komunii św. udzielił 

ks. ppłk. Maciej Śliwa, proboszcz parafii wojskowej z Świetoszowa. 

Podczas całej niedzieli gościliśmy w naszej wspólnocie Mistrzynię Nowicjatu oraz 

Nowicjuszkom Sióstr Pallotynek z Gniezna, które dawały świadectwo wiary oraz 

dzielili się historią powołania do zgromadzenia. 

O godz. 16:00 odbyło się spotkanie Sióstr z lektorkami i żonami Rycerzy Kolumba 

oraz chętnymi osobami. 

Tego dnia ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył na Mszy św. Prymicyjnej ks. 

Pawła Balickiego, Neoprezbitera. 

• 31 maja 2021 r. - na plebanijnym ogródku odbył się Piknik dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka, przygotowany przez Rycerzy Kolumba. Dobrą zabawę nastrajał Dj, dzieci 

brały udział w różnych zabawach oraz mieli malowane twarze. 

W godzinach wieczornych ks. kanonik udał się do Mąkownicy, aby poświęcić 

odnowioną figurę w łączności z nabożeństwem majowym.  

Natomiast ks. Julian odprawił ostatnie nabożeństwo majowe przy Krzyżu w 

Małachowie Złych Miejsc wraz z mieszkańcami wsi. 

 

Czerwiec 
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• 2 czerwca 2021 r. - o godz. 19:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego na naszym 

cmentarzu odbyła się Msza św. w intencji wszystkich zmarłych parafian oraz dzieci 

nienarodzonych i utraconych pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego – 

biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. 

Podczas tej uroczystości miało miejsce poświęcenie nowo wyremontowanej kaplicy 

przez biskupa oraz podpisanie umowy z nowym Zarządcą Cmentarza. 

W godzinach wieczornych parafianie (Fundacja „Orszak Trzech Króli”) ułożyli w 

głównym wejściu kościoła dywan z kwiatów, który miał zdobić szczególnie w Boże 

Ciało. 

• 3 czerwca 2021 r. - obchodzona była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Boże Ciało), podczas której homilie głosił ks. Sebastian Woźniak, 

neoprezbiter pochodzący z parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach w diecezji 

pelplińskiej. 

Po Mszy św. o godz. 12:00 odbyła się uroczysta procesja ulicami miasta Witkowo, 

którą prowadził ks. Prefekt Julian Wawrzyniak. 

• 4 czerwca 2021 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą ostatniej 

grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów. 

• 5 czerwca 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej s. Iwonę Kopacz 

PDDM oraz s. Annę Hyszko CHR, które prowadziły całodniowe warsztaty liturgiczne 

dla zakrystianów, szafarzy, Liturgicznej Służby Ołtarza, a także wszystkich chętnych 

osób. 

W godzinach wieczornych odbył się na plebanijnym ogródku piknik dla LSO, 

zorganizowany przez ks. Juliana. 

• 6 czerwca 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 miało miejsce zakończenie 

Białego Tygodnia dla kolejnej grupy dzieci Pierwszokomunijnych; dzieci otrzymali 

pamiątki I Komunii św. 
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O godz. 12:00 ostatnia grupa (klasa III C SP2) przyjęła Sakrament I Komunii Świętej. 

Uroczystość celebrował ks. kan. Franciszek – proboszcz parafii. 

• 9 czerwca 2021 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne 

Rycerzy Kolumba. 

• 10 czerwca 2021 r. - o godz. 18:00 odbyła się Msza św. Sekundycyjna neoprezbitera 

- ks. Krzysztofa Stawskiego na zakończenie oktawy Bożego Ciała z procesją wokół 

kościoła. Ks. Krzysztof udział wiernym indywidualnego błogosławieństwa oraz 

wręczył obrazki prymicyjne. 

Po uroczystej Mszy św. ks. neoprezbiter spotkał się ze Stowarzyszeniem Wspierania 

Powołań Kapłańskich.  

• 13 czerwca 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Pawła Balickiego, 

który przez cały dzień głosił homilie. Neoprezbiter po każdej Mszy św. udzielił 

wiernym indywidualnego błogosławieństwa oraz wręczył pamiątkowe obrazki 

prymicyjne. 

O godz. 20:00 odbyło się Nabożeństwo Fatimskie, które prowadził ks. Krzysztof 

Stawski. 

• 14 czerwca 2021 r. - ksiądz Prefekt uroczyście poświęcił figurę Matki Boźej 

Fatimskiej w Małachowie Wierzbiczanym „Nad Szosą”. 

• 16 czerwca 2021 r. -  rozpoczęły się prace remontowe dachu i rynien na tzw. 

garażach kurialnych. 

• 19 czerwca 2021 r. - podczas wieczornej Mszy św. ks. kanonik oraz ks. Prefekt 

modlili się w intencji zmarłych Braci Kurkowych, podczas której miało miejsce 

poświęcenie tarcz strzeleckich. 

• 20 czerwca 2021 r. - przypadała II rocznica dekretu na pasterza parafii ks. kan. dr. 

hab. Franciszka Jabłońskiego. Z tej okazji o godz. 17.30 dla zaangażowanych 

bezpośrednio w życie wspólnoty parafialnej odbyło się spotkanie podsumowujące 

ostatni rok. Świadectwo pracy posługi naszych duszpasterzy wygłosiła Pani Emilia, a 
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prezentację przygotowali Bartłomiej i Marta. Następnie miała miejsce agapa w 

parafialnym refektarzu. 

• 24 czerwca 2021 r. - o godz. 15:00 odbyła się Msza św. dziękczynna na zakończenie 

roku szkolnego dla Ochronki im. Dzieciątka Jezus, Przedszkola Miejskiego „Bajka”, 

Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, Językowego Przedszkola „Mali 

Odkrywcy” i Domowego Przedszkola oraz oddziału przedszkolnego Kołaczkowo. 

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Franciszek oraz ks. Krzysztof Stawski. 

• 25 czerwca 2021 r. - o godz. 8:00 odbyła się Msza św. dla dzieci i młodzieży ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ponadpodstawowej na zakończenie roku 

szkolnego, którą celebrował ks. Prefekt Julian. 

Natomiast o godz. 17:00 modliliśmy się w intencji uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 

2, której przewodniczył ks. kanonik Franciszek. 

• 26 czerwca 2021 r. - ksiądz Prefekt modlił się dziękczynieniem za rok nauki w 

Zakładzie Poprawczym w Witkowie. 

 

Lipiec 

 

• 3 lipca 2021 r. - odbyło się na ogródku plebanijnym spotkanie formacyjne dla 

kandydatów do bierzmowania, które zorganizował ks. Prefekt oraz Pan Dariusz. 

• 10 lipca 2021 r. - po wieczornej Mszy św., którą celebrował ks. Prefekt, a towarzyszył 

mu ks. Prałat Florian odbyło się wręczenie insygniów oficerów Rycerzy Kolumba 

Rady 17538. 

• 18 lipca 2021 r. - na Mszy św. o godz. 17:00 gościliśmy ks. Jerzego Nowaka z 

Argentyny, który wygłosił homilię. 

• 22 lipca 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie Pielgrzymów Grupy Złotej z Górki 

Klasztornej wraz z przewodnikiem ks. Adrianem Piecuchem MSF, którzy wędrowali 
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na Jasną Górę.  Po przybyciu do Witkowa goście wstąpili zwiedzić nasz Kościół oraz 

pomodlić się, a następnie udali się na plebanię na odpoczynek oraz na posiłek. 

• 23 lipca 2021 r. - odbyło się zebranie organizacyjne pielgrzymki na Jasną Górę. Na 

spotkanie przybyli wszyscy chętni pielgrzymi, którzy pragną wędrować do Matki 

Boskiej Częstochowskiej. 

• 24 – 25 lipca 2021 r. - W sobotę po wieczornej Mszy św. i przez całą niedzielę w 

naszym kościele przeprowadzona została akcja z okazji patronalnego święta św. 

Krzysztofa. Polega ona na tym, aby za szczęśliwie przejechany kilometr drogi, 

ofiarować jeden grosz na pomoc w zakupie środków transportu dla misjonarzy. 

Ofiary można byłj składać do puszki w kościele oraz przy poświęceniu kierowców i 

pojazdów po każdej Mszy św. Z zebranych funduszy część została  przekazana na 

MIVA Polska, a część na wsparcie misjonarza z Kuby- ks. Floriana Cieniucha, który 

głosił homilie i święcił samochody. 

• 26 lipca 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej gnieźnieńską grupę 

promienistej PPAG na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymali się w naszej świątyni na 

modlitwę i wyruszyli w dalszą drogę. 

• 29 lipiec – 5 sierpień 2021 r. - wędrowała na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka z 

Witkowa. W pierwszy dzień o godz. 7:00 odbyła się Msza św. w intencji pielgrzymów 

z ich udziałem. Pielgrzymom towarzyszyło dwóch kapłanów: ks. Prefekt oraz ks. 

Prałat Florian, którzy z racji obowiązków się zmieniali.  

Po ośmiu dniach wędrówki w różnych warunkach pogodowych uczestnicy 

pielgrzymki wrócili bezpiecznie do Witkowa. 

• 31 lipca 2021 r. - ks. kanonik spotkał się na plebanii z Sekretarzem Stanowym 

Rycerzy Kolumba Markiem Ziętkiem ze Słupska. Przedmiotem rozmów było: 

funkcjonowanie Rady w parafii, sposób wyborów do nowej Rady, powołanie Rycerza 

– Delegata Rejonowego. Rycerzowi towarzyszyła żona Alicja. 
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Sierpień 

 

• 1 sierpnia 2021 r. - o godzinie 17.00, w godzinę „W”, przy dźwiękach syren 

alarmowych OSP Witkowo uczczono 77. rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego. O przekazie pamięci dla kolejnych pokoleń, w krótkiej modlitwie 

mówił też prałat Florian Cieniuch. Uroczystości odbyły się przy pomniku Powstańców 

Wielkopolskich w Witkowie, gdzie przybyłe delegacje upamiętniły wydarzenia z 

sierpnia 1944 roku, składając symboliczne wiązanki kwiatów i zapalając znicze. 

• 2 sierpnia 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Prefekta Radosława Wnuka, 

pracującego w parafii pw. św. Maksymiliana w Bydgoszczy. 

• 5 sierpnia 2021 r. - gościliśmy ok. 200 pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę z 

Kołobrzegu i Kalisza. Goście nocowali w Szkole Podstawowej nr. 1 

• 13 sierpnia 2021 r. - Rycerze Kolumba wraz z żonami i ks. kapelanem modlili się na 

Mszy św. dziękczynnej z okazji pierwszego wspomnienia 

liturgicznego błogosławionego Proboszcza Michaela J. McGivneya – założyciela 

Rycerzy Kolumba. 

• 15 sierpnia 2021 r. - obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska 

Polskiego, 101. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz Matki Bożej 

Zielnej. W czasie każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie kwiatów i ziół 

przyniesionych przez wiernych. Natomiast o godz. 12:00 modliliśmy się 

w intencji Ojczyzny i żołnierzy. 

• 18 sierpnia 2021 r. - po wieczornej Mszy świętej Rycerze Kolumba wysłuchali wykład 

ks. Adama Piechowiaka, temat wykładu "Święty Józef - wzór i przykład do 

naśladowania dla współczesnego mężczyzny. 

• 22 sierpnia 2021 r. - o godz. 12:00 modliliśmy się Mszą św. dziękczynną za zebrane 

plony z okazji Dożynek miejsko – gminnych. Mszę św. odprawił 

ksiądz Adam Piechowiak. W eucharystii uczestniczyli przedstawiciele samorządu 
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Witkowa, starostowie tegorocznych dożynek, delegacje wieńcowe, zaproszeni 

Goście oraz mieszkańcy gminy. Podczas nabożeństwa poświęcone zostały wieńce 

dożynkowe i bochny chleba. 

• 26 sierpnia 2021 r. - Rycerze Kolumba wraz z żonami i ks. kapelanem wybrali się na 

pielgrzymkę do źródeł chrześcijaństwa w Polsce. Głównym celem pielgrzymki była 

Lednica, gdzie została odprawiona Msza św. (w kaplicy), modlitwa przy grobie Ojca 

Góry oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych na 

Wzgórzu. 

• 29 sierpnia 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie ks. mgr lic. Andrzeja 

Szułczyńskiego z Austrii, który podczas Mszy św. o godz. 17:00 modlił się za naszą 

parafię. 

• 31 sierpnia 2021 r. - o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji katechetów i 

katechistów katechizujących i ewangelizujących w naszej wspólnocie parafialnej. Po 

Mszy św. w plebanijnym refektarzu odbyło się dla nich spotkanie przed 

rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022. 

 

Wrzesień 

 

• 1 września 2021 r. - rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. W intencji dzieci i 

nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

ks. Prefekt modlił się o godz. 8:00. Natomiast o godz. 9:00 ks. kan. Franciszek modlił 

się o Boże błogosławieństwo dla Społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2, a o 

godz. 16:00 ks. Prałat Florian w intencji przedszkolaków. 

O godz. 12:00 przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie rozpoczęto 

uroczystość poświęconą 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W wydarzeniu 

uczestniczyły liczne delegacje, wśród których nie zabrakło władz samorządowych, 

duchownych parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie, przedstawicieli placówek 
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oświatowych oraz organizacji pozarządowych. Po wspólnej modlitwie pod 

przewodnictwem ks. Kanonika dr. hab. Franciszka Jabłońskiego i symbolicznej 

minucie ciszy, przybyłe delegację złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów, a obok 

Pomnika zapłonęły znicze. 

• 2 września 2021 r. - odbyło się kilkugodzinne spotkanie dotyczące administracji 

cmentarza oraz organizowania pogrzebu w naszej parafii. 

• 5 września 2021 r. - o godz. 7:55 grupa pielgrzymów z parafii oraz spoza, wyruszyła 

pieszo na święto ku czci Matki Bożej do Ostrowitego Prymasowskiego. 

Błogosławieństwa oraz poświęcenia pielgrzymów dokonał ks. kan. Franciszek. 

Natomiast o godz. 10:30 duszpasterz parafii – ks. kanonik poświęcił tornistry i 

przybory szkolne dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole i przedszkolu. Obecnych 

było 43 dzieci, każdy z nich otrzymał obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. 

Podczas Mszy św. o godz. 12:00 modliliśmy się w intencji dziękczynno - dożynkowej 

mieszkańców Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice, 

Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Wierzbiczany „Nad Szosą” i Małachowo Złych 

Miejsc, której przewodniczył ks. Profesor Franciszek. Podczas uroczystości zostały 

poświęcone wieńce oraz chleb, który był spożyty w czasie agapy w refektarzu 

plebanijnym dla mieszkańców wyżej wymienionych wiosek. 

• 8 września 2021 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie 

formacyjne dla Rycerzy Kolumba. 

• 11 września 2021 r. - Rycerze Kolumba wraz z żonami i kapelanem Rady wybrali się 

do Katedry Gnieźnieńskiej. Był to wyjazd dziękczynny za 

beatyfikację Stefana Kard. Wyszyńskiego. Część grupy dotarli tam rowerami, a część 

samochodem. 

• 11 – 12 września 2021 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie siostrę Krystynę 

Zachwieję – misjonarkę z Angoli. Z tych dni środki z Mszy św. zostały przekazane na 

pomoc w budowie kościoła w Angoli – Malange. 
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• 12 września 2021 r. - na Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 5A SP2 obchodziły 

swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt. 

Natomiast o godz. 12:00 modliliśmy się w intencji dziękczynno - dożynkowej 

mieszkańców Dębiny, Głożyny, Mąkownicy oraz Malenina, której przewodniczył ks. 

Prefekt Julian. Podczas uroczystości zostały poświęcone wieńce oraz chleb, który był 

spożyty w czasie agapy w refektarzu plebanijnym dla mieszkańców wyżej 

wymienionych wiosek. 

Ten dzień był ważny dla wszystkich katolików. W Świątyni Opatrzności Bożej w 

Warszawie odbyła się beatyfikacja Stefana Kard. Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii 

Czackiej. Na tę uroczystość wybrał się ks. kan. Franciszek Jabłoński oraz ks. Prałat 

Florian Cieniuch. 

• 14 września 2021 r. - w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona Msza św. 

dla chorych z sakramentem namaszczenia, na której uczestniczyło ok. 80 osób. Na 

koniec każdy z wiernych otrzymał indywidualne błogosławieństwo krzyżem, w 

którym znajdują się relikwie św. Wiktorii. 

• 15 września 2021 r. - po wieczornej Mszy św. Rycerze Kolumba wraz z kapelanem 

oraz liczną ilością wiernych odmówili modlitwę dziękczynną przy pomniku Stefana 

Kard. Wyszyńskiego – ich patrona, za jego beatyfikację. Na koniec złożyli kwiaty przy 

kamieniu błogosławionego. 

• 18 września 2021 r. - o godz. 10:30 ks. Prefekt odprawił Mszę św. w intencji XXX 

rocznicy powołania i istnienia Związku Rodu Żółtowskich. 

Natomiast Rycerze Kolumba wraz z żonami oraz ks. kapelanem uczestniczyli w 

uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego w 

Gnieźnie. Najpierw wysłuchali wykład o błogosławionym, a następnie brali udział w 

Mszy św. dziękczynnej, w której przewodniczył Prymas Polski – ks. abp. Wojciech 

Polak. 
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• Po uroczystościach w Gnieźnie (18 września) Rycerze Kolumba wraz z żonami i ks. 

kanonikiem wyruszyli na pielgrzymkę do Ostrowa i Sierakowic, 

która trwała do 20 września. Pielgrzymom udało się zwiedzić także Karwię, 

Białogórę oraz Hel. 

• 19 września 2021 r. - o godz. 10:30 dzieci z klasy 5B SP2 obchodziły swoją pierwszą 

rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt. 

Natomiast o godz. 12:00 modliliśmy się w intencji dziękczynno - dożynkowej 

Chłądowa, Huty Skorzęckiej, Kamionki, Kołaczkowa, Skorzęcina Huby, Strzyżewa 

Witkowskiego, której przewodniczył ks. Prefekt Julian. Podczas uroczystości zostały 

poświęcone wieńce oraz chleb, który był spożyty w czasie agapy w refektarzu 

plebanijnym dla mieszkańców wyżej wymienionych wiosek 

• 21 września 2021 r. - na Mszy św. wieczornej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 

pracy Liturgicznej Służby Ołtarza. Do grona LSO zostali włączeni uroczyście Ksawery, 

Nikodem, Szymon, Krzysztof i Damian. Po Mszy św. z błogosławieństwem 

ministrantów oraz wręczeniem odznak miało miejsce spotkanie rodziców 

ministrantów oraz LSO, podczas której podjęto tematy dotyczące pracy formacyjnej 

w najbliższym czasie, a zwłaszcza gorliwego udziału w liturgii w dni powszednie. 

• 22 września 2021 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie formacyjne dla 

Lektorek, podczas którego omówione były bieżące sprawy, a także ustalony został 

grafik czytań. 

• 25 września 2021 r. - gościliśmy w naszej parafii rapera Jakuba Jackiewicza „Abira”, 

który po wieczornej Mszy św. spotkał się z kandydatami do sakramentu 

bierzmowania. Tego dnia młodzież rozpoczęła swój rok formacyjny. Uczestniczyło 88 

kandydatów. 

• 26 września 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 5C SP2 

obchodziły swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. 

Profesor. 
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Natomiast o godz. 12:00 modliliśmy się w intencji dziękczynno - dożynkowej 

mieszkańców Folwarku, Piasków, części Wiekowa, Witkówka oraz Witkowa, której 

przewodniczył ks. Profesor Franciszek. 

Podczas uroczystości zostały poświęcone wieńce oraz chleb, który był spożyty w 

czasie agapy w refektarzu plebanijnym dla mieszkańców wyżej wymienionych 

wiosek oraz Witkowa. 

 

Październik 

 

• 1 – 3 październik 2021 r. - delegracja z naszej parafii wraz z ks. kan. Franciszkiem 

uczestniczyła na 11. Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw w Świdnicy. 

• 2 października 2021 r. - podczas wieczornej Mszy św. wspólnota parafialna 

podziękowała ks. prał. Florianowi Cieniuchowi za pomoc duszpasterską w naszej 

parafii przez ostatnie dwa miesiące. Misjonarz wyjechał na Kubę. 

• 3 października 2021 r. -  podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 5A SP1 

obchodziły swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. 

Prefekt. 

• 4 października 2021 r. - obchodziliśmy wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – 

patrona zwierząt. Po Mszy św. odbyło się błogosławienie zwierząt. Przyszły 3 osoby z 

3 zwierzątkami: dwa pieski i jeden kot. 

• 5 października 2021 r. - Rycerze Kolumba wykonywali kolejne prace na parafialnym 

cmentarzu pod nagłośnienie i oświetlenie. 

• 6 października 2021 r. - gościliśmy w naszej parafii ks. Misjonarza Sławomira 

Szwagrzyka, który posługuje w Kanadzie w diecezji Whitehorse. 

Podczas wizyty posługiwał on w konfesjonale oraz wygłosił homilię na wieczornej 

Mszy św.  
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Tego dnia podczas Mszy św. o godz. 18:00 miało miejsce poświęcenie nowego 

świecznika do Matki Bożej, które jest dziełem Rycerzy Kolumba. 

• 7 października 2021 r. - we wspomnienie NMP Różańcowej odbyło się poświęcenie i 

wręczenie dzieciom pierwszokomunijnym różańców. 

Tego dnia Członkowie Stowarzyszenia Żywy Różaniec modlili się na Dekanalnym 

Dniu Skupienia w Powidzu. 

• 10 października 2021 r. -  podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 5B SP1 

obchodziły swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. 

przewodniczył ks. Profesor. 

• 13 października 2021 r. -  ks. Prefekt uczestniczył na otwarciu odnowionego 

cmentarza ewangelickiego w Chłądowie. Podczas uroczystości modlitwę 

ekumeniczną prowadził ks. Waldemar Wunsz – proboszcz parafii ewangelickiej w 

Koninie. Obecna była także Społeczność Gminna na czele z Burmistrzem Gminy i 

Miasta Witkowo – Panem Marianem Gadzińskim. 

O godz. 20:00 odbyło się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które 

prowadził ks. kan. Franciszek. Na nabożeństwie uczestniczyła rekordowa liczba 

wiernych (aż 124 osoby) oraz dzieci fatimski oraz Rycerze Kolumba z pochodniami. 

• 15 października 2021 r. - o godz. 12:00 w parafialnej kaplicy cmentarnej modliliśmy 

się w intencji dzieci utraconych i nienarodzonych. Mszy św. 

celebrował ks. kan. Franciszek. Po uroczystej Mszy św. świadectwo i przesłanie 

przekazała nam Pani Teresa Niewiadomska – diecezjalna 

doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego. Na koniec wszyscy pomodlili się przy 

pomniku dzieci utraconych i nienarodzonych. 

Natomiast podczas Mszy św. o godz. 18:00 obchodziliśmy I rocznicę sakramentu 

bierzmowania, na którą przybyło 8 bierzmowanych. 
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• 17 października 2021 r. - dwie pary małżeńskie, jako delegacja z naszej parafii 

uczestniczyły na otwarciu synodu w wymiarze diecezjalnym w gnieźnieńskiej 

katedrze. 

• 19 października 2021 r. - od godz. 16:00 trwały kolejne prace Rycerzy Kolumba na 

parafialnym cmentarzu związane z przygotowaniem terenu 

na nagłośnienie i oświetlenie. 

Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie członków Rady 

Duszpasterskiej i Ekonomicznej z wybitnymi pastoralistami - europejskim: ks. prof. 

Pawłem Zulehner z Wiednia i polskim: ks. prof.\ Mieczysławem Polakiem z Poznania. 

Głównym celem spotkania był Synod Parafialny. 

• 21 października 2021 r. - na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina – 

Patriarchat? Personalizm? Potencjał? Przyszłość?” W konferencji uczestniczył ks. 

Julian Wawrzyniak. 

• 23 października 2021 r. - odbyło się kolejne spotkanie kandydatów do 

bierzmowania. Początkiem była Msza św., a następnie miał miejsce koncert 

ewangelizacyjny Jakuba Jackiewicza „Abira”. 

• 27 października 2021 r. - odbył się Męski Różaniec z inicjatywy Rycerzy Kolumba. 

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 15:00 wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. Uroczystość zakończona była 

Mszą św. o godz. 18:00. 

Natomiast po wieczornej Mszy św. w plebanijnym refektarzu miało miejsce 

spotkanie formacyjne Stowarzyszenia Żywy Różaniec zakończone agapą. 

• 28 października 2021 r. -  naszą świątynie odwiedziły przedszkolaki wraz z 

katechetką – Panią Sylwią Kuczyńską. Ks. kanonik wspólnie pomodlił się 

z dziećmi oraz pokazał im Dom Boży. 
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• 31 października 2021 r. - odbył się Bal Wszystkich Świętych. Rozpoczął się on Mszą 

św. o godz. 18:00, następnie wspólną modlitwą wokół ołtarza wraz z ks. Profesorem 

oraz błogosławieństwo dzieci relikwiami świętych. Ostatnim etapem była wspólna 

zabawa na Sali św. Wojciecha. 

 

Listopad 

 

• 1 listopada 2021 r. - w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 14:00 w parafialnej 

kaplicy cmentarnej modliliśmy się w intencji zmarłych spoczywających na 

witkowskim cmentarzu. Podczas Mszy św. został poświęcony nowy obraz Matki 

Boskiej znajdujący się w kaplicy. 

• 5 listopada 2021 r. -  ks. Prefekt odprawił Mszę św. w intencji zmarłych 

wychowanków, pracowników i bliskich wychowanków Zakładu Poprawczego w 

Witkowie. Eucharystia odbyła się w kaplicy Zakładu. Uczestniczyli w niej wychowanki 

oraz katechista. 

• 8 listopada 2021 r. - odbyła się Msza św. z uczestnikami Pieszej Pielgrzymki 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę z grupy witkowskiej. Po Liturgii miało 

miejsce spotkanie na plebanii. Głównym celem było podsumowanie pielgrzymki w 

tym roku. 

• 11 listopada 2021 r. - w Święto Odzyskania Niepodległości o godz. 10:30 odbyła się 

uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. Kanonika dr. hab. 

Franciszka Jabłońskiego, Ks. Juliana Wawrzyniaka oraz ks. ppłk Roberta Krzysztofiaka 

– proboszcza parafii wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W 

eucharystii uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele Wojska Polskiego, 

Poczty sztandarowe, reprezentanci organizacji pozarządowych, młodzież, dzieci oraz 

mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo. Po uroczystej Mszy św. druga odsłona 

uroczystości odbyła się przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich i Poległych w 
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Obronie Ojczyzny, gdzie po wysłuchaniu Hejnału Witkowa, głos zabrał Burmistrz 

Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, a następnie w samo południe 

odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz minutą ciszy i wspólną modlitwą uczczono 

pamięć bohaterów. Zwieńczeniem ceremonii było uroczyste złożenie wiązanek 

kwiatów przez władze samorządowe i kościelne, zakłady pracy, placówki oświatowe, 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, dzieci, młodzież oraz osoby prywatne. 

• 19 listopada 2021 r. - o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji 

jubilatów: 50 i 60 – lecia Pożycia Małżeńskiego, koncelebrowana przez 

Proboszcza ks. Kanonika dr. hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. Jana 

Dobrzyńskiego – Proboszcza parafii pw. św. Marcina w Ostrowitem 

Prymasowskim. Podczas Eucharystii obecni byli jubilaci, oraz Samorząd Witkowski na 

czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo Marianem 

Gadzińskim oraz jego Zastępcą Markiem Wiatrowskim. 

Natomiast na wieczornej Mszy św. obecni byli katecheci i katechiści, po której 

odbyło się spotkanie na plebanii połączone z wykładem nt. Nowego 

programu duszpasterskiego 

• 20 listopada 2021 r. - młodzież KSM -u wraz z ks. Prefektem przygotowywała foldery 

na nieszpory rozpoczynające adwent. 

• 21 listopada 2021 r. – podczas Mszy św. o godz. 12:00 ks. Prefekt wprowadził 

oficjalnie zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza. Są to: Nikodem Adamczewski (Prezes), 

Dominik Zamiara (sekretarz) oraz Patryk Gromadziński (skarbnik). 

Podczas Mszy św. o godz. 17:00 odbyło się zakończenie II roku formacji wspólnoty 

Domowy Kościół. 

• 27 listopada 2021 r. - o godzinie 9:15 Witkowie Rycerze rozpoczęli różańcem 

Rejonowy Dzień Skupienia dla Rycerzy Kolumba. Następnie odbyła się Uroczysta 

Msza święta, której przewodniczył ks. kan. 

Franciszek – kapelan Rady. Po Eucharystii Delegat Stanowy na ręce Wielkiego 
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Rycerza Kazimierza wręczył nagrodę dla wybitnej rady. Uroczystość zakończono 

Agapą, na której uczestniczyli Rycerze naszej Rady wraz z żonami oraz przybyli 

goście. 

• 28 listopada 2021 r. - ks. kan. Franciszek wraz z członkami Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich wybrali się na pielgrzymkę do Torunia 

oraz Inowrocławia. 

 

Grudzień 

 

• 2 – 5 grudzień 2021 r. - odbywały się w naszej parafii Parafialne Rekolekcje 

Adwentowe, które prowadził rekolekcjonista ks. prof. Paweł Podeszwa 

z Gniezna. Główny temat rekolekcji: Modlitwa Ojcze Nasz. 

• 2 grudnia 2021 r. - po wieczornej Mszy św. ks. Rekolekcjonista spotkał się z 

Członkami Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich 

• 4 grudnia 2021 r. -  ks. kan. Franciszek wraz z Panem Dariuszem Pustelnikiem na 

uroczystą Mszę św. do Katedry Poznańskiej, podczas której Pan Dariusz otrzymał 

dyplom ukończenia Szkoły Katechistów 

• 5 grudnia 2021 r. - o godz. 12:00 odbyła się Msza św. odpustowa za Parafian z okazji 

dnia patrona – św. Mikołaja, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Paweł 

Podeszwa z Gniezna. Na Eucharystii obecny był także ks. Józef Wędzikowski, 

pochodzący z naszej parafii. Pieśni podczas uroczystości śpiewali Rycerze Kolumba. 

Pod koniec Mszy św. zostały wręczone Medale oraz Dyplomy Zasłużony dla Parafii.  

• 6 grudnia 2021 r. - pod koniec wieczornej Mszy św. roratniej naszą świątynię 

odwiedził św. Mikołaj, który wręczył dzieciom drobne prezenty. 

• 8 grudnia 2021 r. - podczas wieczornej Mszy św. ks. kan. Franciszek Jabłoński 

poświęcił figurę św. Józefa zakupioną przez przedsiębiorców. 
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• 11 – 17 grudnia 2021 r. - w naszej parafii trwała peregrynacja relikwii bł. ks. 

Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba. Peregrynacja rozpoczęła się 

uroczystą wieczorną Mszą św. celebrowaną przez ks.Prefekta, na której uczestniczył 

ks. kapelan Rady oraz Rycerze Kolumba wraz z żonami i innymi wiernymi. 

• 12 grudnia 2021 r. - ks. Profesor wraz z Rycerzami Kolumba pielgrzymował do 

Sanktruarium św. Józefa w Kaliszu.  

• 21 grudnia 2021 r. - podczas Mszy św. o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji ks. 

kan. Franciszka Jabłońskiego z okazji 57. rocznicy urodzin. Mszy św. przewodniczył 

sam ks. Profesor, a towarzyszył Mu ks. Prefekt. Po uroczystym Nabożeństwie 

przedstawiciele grup złożyli Jubilatowi życzenia oraz wręczyli skromne upominki. 

• 22 grudnia 2021 r. - ks. Prefekt Julian odprawił Mszę św. roratnią w kaplicy Zakładu 

Poprawczego. 

Następnie młodzież z KSM-u przygotowywała wraz z ks. Julianem zestawy kredy i 

kadzidła na Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. 

• 24 grudnia 2021 r. - obchodziliśmy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Z tej okazji ks. 

Prefekt w godzinach południowych uczestniczył na kolacji wigilijnej w witkowskim 

Zakładzie Poprawczym. 

W naszym kościele świętowanie Narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy Mszą św. dla 

osób starszych o godz. 16:00, której przewodniczył ks. Profesor. Następnie wierni 

mogli się udać na Pasterkę o godz. 21:00 (celebrans – ks. Prefekt) oraz o 24:00, 

celebrowaną przez ks. kanonika. 

• 26 grudnia 2021 r. - w Niedzielę Świętej Rodziny podczas każdej Mszy św. obecni 

małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. 

• 28 grudnia 2021 r. – 25 stycznia 2022 r. - w naszej wspólnocie parafialnej obywały 

się Msze św. kolędowe. Z racji panującej epidemii koronawirusa – standardowe 

kolędowanie nie mogło odbyć się w domach.  
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Po każdej ukończonej Mszy św. każda z obecnych rodzin otrzymała pamiątkowe 

obrazki z modlitwą kolędową.  

Łącznie uczestniczyło 669 przedstawicieli rodzin. 

 

2022 

 

Styczeń 

 

• 6 stycznia 2022 r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli po Mszy 

św. o godz. 12:00 odbył się koncert zespołu Vox Anima pod dyrekcją Pani Kaliny 

Piechowiak. 

Następnie o godz. 18:00 w Sali św. Wojciecha miało miejsce spotkanie świąteczne z 

grupami i stowarzyszeniami. Integrację rozpoczął koncert chórku dziecięcego pod 

nadzorem DJ Seby oraz Agnieszki Rybackiej.  

• 9 stycznia 2022 r. - w Niedzielę Chrztu Pańskiego podczas każdej Mszy św. miało 

miejsce odnowienie odnowień chrzcielnych. Natomiast na Mszy św. o godz. 10:30 

odbyło się poświęcenie i wręczenie pojemników z wodą święconą dzieciom 

przygotowującym się do życia eucharystycznego.  

Natomiast po Mszy św. o godz. 12:00 miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu 

Rycerzy Kolumba. 

• 12 stycznia 2022 r. - gościliśmy w w naszej wspólnocie ks. Profesora Bogdana 

Czyżewskiego, który wygłosił homilię na Mszy św. o godz. 18.00, a następnie po 

Mszy św. wygłosił konferencję dla Rycerzy Kolumba i osób chętnych o bł. Kard. 

Stefanie Wyszyńskim. 

• 23 stycznia 2022 r. - po Mszy św. o godz. 12:00 odbył się kolejny koncert kolęd i 

pastorałek w wykonaniu Rycerzy Kolumba. 



32 
 

• 26 stycznia 2022 r. - na zakończenie wykładów z misjologii, w ramach 

przygotowania, gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej diakonów z diecezji 

kaliskiej, archidiecezji poznańskiej oraz archidiecezji gnieźnieńskiej, a także z 

Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Wizytę rozpoczęła Msza św. o godz. 18:00, w 

czasie której homilię wygłosił ks. kan. dr Jan Frąckowiak z ASD w Poznaniu. 

Następnie na plebanii miało miejsce spotkanie ze Stowarzyszeniem Wspierania 

Powołań Kapłańskich AG naszej parafii. 

 

Luty 

 

• 2 lutego 2022 r. - obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego oraz Święto Matki 

Bożej Gromnicznej. Z tej okazji dzieci pierwszokomunijne podczas Mszy św. o godz. 

15:30 (Szkoła Podstawowa nr 1) oraz 16:30 (Szkoła Podstawowa nr 2) otrzymali 

poświęcone świece. Łącznie uczestniczyło 83 dzieci. 

• 3 lutego 2022 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich z ks. dr Tomaszem Krzysztofiakiem. 

• 9 lutego 2022 r. -  rozpoczęły się spotkania synodalne z poszczególnymi grupami. 

Tego dnia Synod mieli Rycerze Kolumba, połączone ze spotkaniem formacyjnym, 

podczas którego zostały omówione m.in. bieżące problemy Rady. 

• 11 lutego 2022 r. - we wspomnienie NMP z Lourdes, przypadał 30. Światowy Dzień 

Chorego. W naszej parafii podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 10:00 sakrament 

namaszczenia chorych przyjęły 104 osoby, które otrzymały specjalną pamiątkę. 

Eucharystię celebrował ks. kan. Franciszek. 

• 12 lutego 2022 r. - po porannej Mszy św. odbyło się spotkanie Liturgicznej Służby 

Ołtarza. Pan Adam Woźniak – lektor rozpoczął formację wspólną modlitwą, a 

następnie przyuczał członków LSO posługi przy ołtarzu podczas Eucharystii. 

Kolejnym etapem instrukcji było spotkanie na plebanii z Nadzwyczajnym Szafarzem 
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Komunii św. – Panem Pawłem. 

Tego dnia część Rycerzy Kolumba naszej Rady udała się do Łomży, gdzie awansowali 

na ostatni stopień – patriotyczny. 

• 16 lutego 2022 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się drugie spotkanie synodalne. 

Tym razem uczestniczyli na niej członkowie Żywego Różańca.  

• 18 lutego 2022 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie z katechetami i 

katechistami naszej parafii, podczas którego omówiony został program 

duszpasterski na cały Wielki Post. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli także 

pisemnie na pytania związane z synodem. 

• 19 lutego 2022 r. - ks. Prefekt Julian wraz z przedstawicielami młodzieży z naszej 

parafii uczestniczyli w wieczornej modlitwie KSM-u w klasztorze w Mogilnie. 

• 20 lutego 2022 r. - w godzinach wieczornych odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty 

Domowego Kościoła. 

• 22 lutego 2022 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich AG. Głównym celem zebrania było omówienie 

przyjęcia kleryków naszego seminarium w czasie głoszenia kazań pasyjnych w 

Wielkim Poście, a także czterech Neoprezbiterów, którzy będą sprawowali swoje 

Msze św., tzw. sekundycyjne w naszej parafii. 

• 23 lutego 2022 r. -  po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie synodalne dla 

Lektorek naszej parafii. 

• 25 i 26 lutego 2022 r. - ks. kanonik oraz katechiści: Państwo Dębiak i Państwo 

Pustelnik brali udział w warsztatach dla pasterzy i katechistów: „Kościół świadomy 

celu” w Porszewicach koło Łodzi. 

 

Marzec 
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• 2 – 5 marca 2022 r. - odbywały się w naszej parafii Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne, które prowadził rekolekcjonista ks. prof. Waldemar Szczerbiński 

(kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego w Instytucie Kultury Europejskiej 

UAM w Gnieźnie). 

Główny temat rekolekcji: „Iść za Jezusem jak św. Piotr”. 

Rekolekcje rozpoczęły się Środą Popielcową Mszami świętymi z obrzędem posypania 

popiołem. 

W Czwartek po wieczornej Mszy św. ks. Rekolekcjonista prowadził nabożeństwo do 

św. Charbela wraz ze spowiedzią świętą. Natomiast w piątek ok godz. 19:00 ks. 

Waldemar prowadził naukę stanową dla małżeństw. 

Rekolekcje zakończyły się Mszą św. połączona z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych o godz. 10:00. 

W tych dniach Rada Rycerzy Kolumba z naszej parafii prowadziła zbiórkę 

najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców z Ukrainy, które zostały przekazane 

do parafii w Opatówku oraz do Poznania. 

• 11 marca 2022 r. - młodzież z naszej parafii spotkała się z zarządem diecezjalnym 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się Drogą Krzyżową, 

następnie Mszą św., a zakończona była formacją na plebanii. 

• 12 marca 2022 r. - po porannej Mszy św. odbyło się spotkanie Liturgicznej Służby 

Ołtarza. Pan Adam Woźniak – lektor rozpoczął formację wspólną modlitwą, a 

następnie przyuczał członków LSO posługi przy ołtarzu podczas Eucharystii. 

Kolejnym etapem instrukcji było spotkanie na plebanii z Nadzwyczajnym Szafarzem 

Komunii św. – Panem Dariuszem Pustelnikiem. 

• 16 marca 2022 r. - podczas wieczornej Mszy św. kazanie wygłosił ks. mgr lic. 

Krzysztof Stawski – Dyrektor Caritas. Po Nabożeństwie oraz Nowennie do MB 

Nieustającej Pomocy odbyło się spotkanie synodalno – formacyjne dla Liturgicznej 
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Służby Ołtarza oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., które prowadził 

zaproszony gość. 

• 22 marca 2022 r. - po wieczornej Mszy św. w refektarzu parafialnym odbyło się 

spotkanie formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

• 23 marca 2022 r. - ks. Prefekt Julian wraz z maturzystami oraz dyrekcją ZSP Witkowo 

zgromadzili się na wspólnej Eucharystii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w 

Częstochowie. Głównym celem pielgrzymowania była Msza św. celebrowana przez 

ks. Juliana w intencji tegorocznych maturzystów z prośbą o pomyślne zdanie matury 

i odpowiedni wybór drogi życiowej. 

Natomiast w naszej wspólnocie po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie 

synodalne dla Straży Honorowej NSPJ. Formacja zakończyła się pyszną sałatką 

owocową oraz segregowaniem przez uczestników modlitw za żonę i męża. 

• 25 marca 2022 r. - obchodzona była Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień 

Świętości Życia. Tego dnia liczna liczba osób przyjęło Dzieło Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. 

O godz. 12:00 odbyły się Rekolekcje połączone z Mszą św. dla przedszkolaków, na 

których uczestniczyło 80 dzieci. Animację prowadziła Pani Agnieszka Rybacka. 

• 26 marca 2022 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej 12 Animatorów 

Misyjnych. Członkowie odpowiadali na pytania synodalne oraz wysłuchali wykładu 

pt. „Bogactwo Kościoła powszechnego w wymiarze parafialnym”. Z Animatorami 

spotkał się również abp. Wojciech Polak, który przybył na witkowską plebanię, a 

także goście z Ukrainy. Formacja zakończyła się wieczorną Mszą św., w której 

przewodniczył ks. kanonik, a towarzyszył mu ks. Prefekt. 

• 28 – 29 marca 2022 r. - rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla Szkół 

Podstawowych. Tego dnia naukę formacyjną rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 1, 

podczas której uczniowie mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Spotkania prowadziła Pani Agnieszka Rybacka. 
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Drugiego dnia odbyły się Msze św. w intencji dzieci z danych grup. Na koniec dzieci 

brali udział w konkursie „Misjonerzy”, którą prowadził Pan Dariusz Rybacki. Każdego 

dnia na rekolekcjach uczestniczyło ok. 300 dzieci. 

• 29 marca 2022 r. - odbyła się Msza święta z okazji 140. rocznicy powołania pierwszej 

Rady Rycerzy Kolumba. Mszę św. celebrował ks. Prefekt, a towarzyszył mu ks. 

Konstanty Mrozek – proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku. 

Na Eucharystii obecni byli Rycerze naszej Rady na czele z Wielkim Rycerzem 

Kazimierzem, Rycerze z Opatówka oraz liczni wierni. 

• 30 – 31 marca 2022 r. - miały miejsce kolejne rekolekcje wielkopostne. Tym razem 

uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Pierwszego dnia odbyła się 

formacja, którą prowadziła Pani Agnieszka, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz 

możliwość spowiedzi św. 

Drugiego dnia odbyły się Msze św. w intencji obecnych dzieci oraz konkurs 

„Misjonerzy”. 

 

Kwiecień 

 

• 1 kwietnia 2022 r. - dzieci pierwszokomunijne z klas III A SP1 

przystąpili po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 

zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. Spowiedzi udzielił 

ks. Prefekt. 

Po Mszy św. o godz. 18:00 wyruszyła kilkunastoosobowa Parafialna Ekstremalna 

Droga Krzyżowa, której głównym organizatorem był Tomasz Jędrzejak. 

• 2 kwietnia 2022 r. - ks. Prefekt modlił się w Zakładzie Poprawczym w Witkowie w 

rocznicę odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II. 

• 4 kwietnia 2022 r. - kolejna grupa dzieci pierwszokomunijnych z klas III B SP1 

przystąpiła po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 
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zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. Spowiedzi udzielił 

ks. Prefekt. 

• 5 kwietnia 2022 r. -  trzecia grupa dzieci pierwszokomunijnych (klasa III A SP2) 

przystąpiła po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 

zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. Spowiedzi udzielił 

ks. Prefekt. 

• 6 kwietnia 2022 r. - czwarta grupa dzieci pierwszokomunijnych (klasa III B SP2) 

przystąpiła po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 

zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. Spowiedzi udzielił 

ks. kan. Franciszek. 

Po wieczornej Mszy św. na plebanijnym refektarzu odbyło się spotkanie synodalne 

dla Margaretek oraz Wieczernika Niepokalanego Serca NMP, które zakończone 

zostało agapą w formie owocowej sałatki. 

• 7 i 8 kwiecień 2022 r. - odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych. W pierwszy dzień młodzież miała okazję wysłuchać katechezy 

o Eucharystii, którą prowadził katechista – Pan Dariusz. Następnie część młodzieży 

przystąpiła do sakramentu pokuty i pojednania z możliwością adoracji Najświętszego 

Sakramentu. 

Drugiego dnia odprawiona została Msza św. w intencji młodzieży, zakończona agapą 

na plebanii. 

• 7 kwietnia 2022 r. - piąta grupa dzieci pierwszokomunijnych (klasa III C SP2) 

spotkała się z Panem Bogiem po raz pierwszy w sakramencie pokuty i pojednania. W 

czasie tej uroczystości zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii 

Świętej. Spowiedzi udzielił ks. dr. Tomasz Krzysztofiak. 

Po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla młodzieży KSM-

u. 
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• 8 kwietnia 2022 r. - ostatnia już grupa dzieci pierwszokomunijnych (klasa III D SP2) 

przystąpiła po raz pierwszy sakrament pokuty i pojednania. W czasie tej uroczystości 

zostały poświęcone alby, które założą w dzień I Komunii Świętej. Spowiedzi udzielił 

ks. kan. Franciszek. 

• 10 kwietnia 2022 r. - w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej podczas Mszy św. o 

godz. 9:00, 10:30 i 12:00 Eucharystię rozpoczęliśmy od uroczystej procesji z palmami 

oraz odczytania Ewangelii „O wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy”. 

Święcenie palm odbywało się podczas każdej Mszy św., począwszy od soboty 

wieczora. 

• 13 kwietnia 2022 r. - ks. kan. Franciszek oraz ks. Julian brali udział w spotkaniu ku 

pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Parafialnym 

w Witkowie przy Pomniku „Pamięci Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej” powstałego 

z inicjatywy członków Zgrupowania Historycznego Kompania Witkowska. Delegacja 

Władz Samorządowych na czele z Burmistrzem Marianem Gadzińskim, 

Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Jóźwikiem oraz Radnymi, wspólnie z 

Księdzem Proboszczem, ks. Prefektem, dyrekcją, opiekunami i uczniami witkowskich 

placówek oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych złożyła 

okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. 

Tego dnia grupa przedszkolaków z Ochronki im. Dzieciątka Jezus odwiedziła 

witkowską plebanię, składając naszym duszpasterzom świąteczne życzenia. 

• 14 kwietnia 2022 r. - obchodziliśmy Święto Ustanowienia Eucharystii oraz święto 

kapłana.  

Z tej okazji witkowscy duszpasterze: ks. kan. Franciszek oraz ks. Julian uczestniczyli w 

Mszy św. Krzyżmej w gnieźnieńskiej katedrze, która rozpoczęła się o godz. 10:00. 

Podczas Eucharystii kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie oraz zostały 

poświęcone oleje dla chorych i do chrztu św., które zabrali do naszej parafii i zostały 

wniesione podczas wieczornej Mszy św. 
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O godz. 18:00 w naszej świątyni odprawiona została Msza św. pamiętniająca 

ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, podczas której modliliśmy się w intencji 

naszych Duszpasterzy. Bardzo ważnym elementem Eucharystii było obmycie nóg 12 

mężczynom, które dokonał ks. Profesor. Pod koniec Mszy św. delegacja wspólnoty 

parafialnej złożyła naszym duszpasterzom życzenia z okazji Dnia Kapłana oraz 

wręczyła im okazyjne kwiaty. 

Po Eucharystii odbyła się na plebanii agapa z osobami najbardziej pomagającymi we 

wspólnocie. 

• 15 kwietnia 2022 r. - o godz. 18:00 odprawione zostało Nabożeństwo Męki Pańskiej, 

której przewodniczył ks. Profesor. Głównym elementem Nabożeństwa była adoracja 

krzyża, którą rozpoczęli duszpasterze, Służba Liturgiczna, a następnie liczna liczba 

wiernych. Na końcu przeniesiony został  Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego 

i wystawiony do adoracji. 

• 16 kwiecień 2022 r. - Wielką Sobotę od godz. 9:00 do 14:00 odbyło się tradycyjne 

święcenie potraw wielkanocnych. Liczna liczba wiernych mogła przy okazji adorować 

Pana Jezusa na Krzyżu oraz Ciało Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który 

wystawiony był w Ciemnicy. 

Wigilia Paschalna rozpoczęła się w naszej parafii o godz. 20:00, podczas której ks. 

Prefekt poświęcił ogień, wodę święconą oraz nowy Paschał. Wierni mieli okazję do 

odnowień przyrzeczeń chrzcielnych. Eucharystia zakończyła się procesją wokół 

kościoła z Najświętszym Sakramentem oznajmując światu Zmartwychwstanie Pana 

Jezusa. 

• 19 kwietnia 2022 r. - rozpoczął się pierwszy etap prac remontowych Domu 

parafialnego św. Wojciecha, jakim była wymiana dachówki. 

• 21 kwietnia 2022 r. - ks. kan. Franciszek uczestniczył na rekolekcjach dla kapelanów 

Rycerzy Kolumba w ośrodku rekolekcyjnym w Turnie nad rzeką Pilicą. Rekolekcje 

prowadził abp. Wacław Depo. 
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• 22 kwietnia 2022 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej pielgrzymów – 

młodzież z Powidza, którzy wędrowali do Gniezna na Uroczystości ku czci św. 

Wojciecha. Goście otrzymali posiłek, odpoczęli i wyruszyli tego samego dnia w 

dalszą drogę. 

Młodzież, która przygotowywała się do sakramentu bierzmowana zaangażowała się 

w prace porządkowe w ogrodzie przy domu prefektowskim. Wspólna praca 

zakończona została ogniskiem, przy którym uczcili radość z oktawy wielkanocnej. 

O godz. 20:00 odbyła się Droga Światła (Via Lucis) z 14. stacjami z życia Chrystusa po 

Zmartwychwstaniu. Nabożeństwo odprawił ks. Profesor, a rozważania czytali 

małżonkowie. 

• 23 kwietnia 2022 r. - rozpoczęły się uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha. 

Główne obchody odpustowe rozpoczęły się I Nieszporami o św. Wojciechu, 

sprawowanymi w katedrze gnieźnieńskiej o godz. 19.30 pod przewodnictwem i z 

homilią ks. bpa. Krzysztofa Wętkowskiego, biskupa włocławskiego. Podczas 

nabożeństwa został uroczyście powitany Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Na 

zakończenie wieczornego nabożeństwa ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz 

apostolski w Polsce, poświęcił i nałożył krzyże misyjne misjonarzom mającym 

wkrótce wyjechać na misje. Na uroczystościach obecny był ks. kan. Franciszek 

Jabłoński, który jest opiekunem Misjonarzy.  

• 24 kwietnia 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 ks. Profesor poświęcił nowy 

obraz Chrystusa Miłosiernego, który został zasponsorowany przez grupę parafian. 

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. 

• 27 kwietnia 2022 r. - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie synodalne, na 

które przybyli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz grupy 

pielgrzymkowej. Obrady prowadził ks. Piotr Nowak, asystent diecezjalny KSM. 
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• 29 kwietnia 2022 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą pierwszej 

grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój 

pierwszy sakrament pokuty i pojednania. 

• 30 kwietnia i 1 maja 2022 r. - w ramach Niedzieli Biblijnej oraz Parafialnego Dnia 

Pisma Świętego kazania głosił ks. infułat prof. Bogdan Czyżewski. W tych dniach ok 

100. parafian zakupiło książkę Jego autorstwa: „Ojcowie Kościoła o Piśmie św.”. 

 

Maj 

 

• 1 maja 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci pierwszokomunijne otrzymali 

z rąk ks. infułata Pisma św. Dzieci z klasy 4A SP1 świętowali pierwszą rocznicę I 

Komunii św. 

O godz. 12:00 pierwsza grupa (klasa III A SP1) przyjęła Sakrament I Komunii Świętej. 

Uroczystość celebrował i I Komunii św. udzielił ks. Bogdan Czyżewski. 

• 3 maja 2022 r. - o godzinie 10:30 w Uroczystość MB Królowej Polski odbyła się Msza 

św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. kanonik Franciszek Jabłoński. Na 

Eucharystii obecne były dzieci, które w ubiegłą niedzielę przyjęli I Komunię św. w 

ramach białego tygodnia. 

• 4 maja 2022 r. - naszą wspólnotę parafialną odwiedził zarząd diecezjalnego 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Podczas wieczornej Mszy św. mogliśmy wysłuchać świadectwo Rycerza Kolumba 

Mieczysława z Ukrainy. 

• 5 maja 2022 r. - podczas wieczornej Mszy św. homilię wygłosił O. Przemysław Kopa, 

paulin z Biechowa, który modlił się za bierzmowanych oraz wręczył karteczki z 

losowo wybranymi kapłanami dzieciom komunijnym. 

Po Eucharystii poprowadził z grupą ewangelizacyjną wieczór uwielbienia dla 

bierzmowanych i ich rodziców. 
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• 6 maja 2022 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą drugiej grupy 

dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój pierwszy 

sakrament pokuty i pojednania. 

• 7 maja 2022 r. - część Rycerzy Kolumba naszej Rady wraz z ks. kanonikiem 

Franciszek udała się do Kielc, gdzie awansowali na ostatni stopień – patriotyczny. 

• 8 maja 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 4A SP1 obchodziły 

swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Profesor. 

Dzieci, które 1 maja po raz pierwszy przyjęli Komunię św. zakończyli Biały Tydzień 

oraz otrzymały pamiątkowe certyfikaty. 

Podczas Mszy św. o godz. 12:00 druga grupa (klasa III B SP1) przyjęła Sakrament I 

Komunii Świętej. Uroczystość celebrował i I Komunii św. udzielił ks. Prefekt Julian 

Wawrzyniak. 

W godzinach wieczornych odbyło się kolejne spotkanie formacyjne kręgu 

Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie. 

• 9  - 10 maja 2022 r. – pierwszego dnia odbyło się zakończenie rekolekcji dla SP1, 

natomiast drugiego – dla SP2, których temat to: Z Maryją przez życie. Formację 

prowadziła Pani Agnieszka Rybacka wraz z mężem. 

• 11 maja 2022 r. - odbyło się zakończenie rekolekcji dla Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych, które prowadziła Pani Agnieszka i Pan Dariusz. 

Podczas wieczornej Mszy św. młodzież przygotowująca się do sakramentu 

bierzmowania otrzymała krzyże misyjne. 

• 12 maja 2022 r. - o godz. 16:00 na plebanijnym refektarzu odbyło się spotkanie 

liderów grup i stowarzyszeń apostolskich z biskupem archidiecezji poznańskiej - 

Szymonem Stułkowskim. Na spotkaniu obecny był również ks. kan. Andrzej 

Ziółkowski – dziekan witkowski,  ks. kan. Franciszek Jabłoński – proboszcz parafii 

oraz ks. Prefekt Julian. 
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O godz. 18:00 miała miejsce uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania, której przewodniczył i 57. osobom sakramentu udzielił bp. Szymon 

Stułkowski.  

• 13 maja 2022 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą trzeciej grupy 

dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój pierwszy 

sakrament pokuty i pojednania. 

Podczas Mszy św. o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji ks. kanonika Franciszka, 

który tego dnia obchodził 33. rocznicę święceń kapłańskich. 

Eucharystię celebrował ks. Profesor wraz z ks. dr Tomaszem Krzysztofiakiem. Pod 

koniec Mszy św. przedstawiciele grup i wspólnot oraz ks. koncelebrujący złożyli ks. 

Proboszczowi życzenia. 

• 14 maja 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 17:00 ks. kan. Franciszek modlił się w 

intencji Strażaków z OSP Witkowo. Na Eucharystii obecny był Burmistrz Gminy i 

Miasta Witkowo – Pan Marian Gadziński wraz z zastępcą Markiem Wiatrowskim 

oraz członkowie Straży. Po Mszy św. ks. Profesor uczestniczył w dalszych obchodach 

Dnia Strażaka przy remizie. 

Natomiast młodzież z KSM uczestniczyła na Diecezjalnej Szkole Lidera w Gnieźnie. 

Następnie wybrała się wraz z księdzem Prefektem rowerami na nabożeństwo 

majowe do Kamionki. Po powrocie wspólnie spędzili czas przy ognisku, dzieląc się 

refleksjami po Diecezjalnej Szkole. 

• 15 maja 2022 r. - młodzież która 12 maja przyjęła sakrament bierzmowania 

uczestniczyła na Mszy św. o godz. 9:00, po której otrzymali certyfikat bierzmowania 

oraz pamiątkowe krzyżyki. 

Podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 4B SP1 obchodziły swoją pierwszą 

rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt. 

Dzieci, które 8 maja po raz pierwszy przyjęli Komunię św. zakończyły Biały Tydzień 

oraz otrzymali pamiątkowe certyfikaty. 
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Na Mszy św. o godz. 12:00 trzecia grupa (klasa III A SP2) przyjęła Sakrament I 

Komunii Świętej. Uroczystość celebrował i I Komunii św. udzielił ks. kan. Franciszek 

Jabłoński. 

W godzinach popołudniowych ks. Profesor wraz z parafianami wybrali się na 

pielgrzymkę rowerową do Bazyliki w Trzemesznie. 

• 20 maja 2022 r. - odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą czwartej 

grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój 

pierwszy sakrament pokuty i pojednania. 

• 20 i 21 maja 2022 r. - ks. kan. Franciszek oraz Rycerze Kolumba naszej Rady wraz z 

żonami uczestniczyli w XII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Licheniu. Nasza 

Rada otrzymała wyróżnienie za zaangażowanie w modlitwę różańcowej w naszej 

parafii. 

• 22 maja 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 4B SP2 obchodziły 

swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt. 

Dzieci, które 15 maja po raz pierwszy przyjęli Komunię św. zakończyły Biały Tydzień 

oraz otrzymały pamiątkowe certyfikaty. 

Na Mszy św. o godz. 12:00 czwarta grupa (klasa III B SP2) przyjęła Sakrament I 

Komunii Świętej. Uroczystość celebrował i I Komunii św. udzielił ks. kan. Franciszek 

Jabłoński. 

• 23 maja 2022 r. - ok. godz. 19:00 ks. kan. Franciszek wraz z parafianami odprawił 

nabożeństwo majowe w Mąkownicy. 

O godz. 22.00 ks. Profesor przewodniczył na Mszy św. w intencji powołań 

kapłańskich, życia konsekrowanego i pracy na misjach w Złotnikach Kujawskich przy 

Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej dla kapłanów pracujących w parafii. 

• 25 maja 2022 r. - w Czewujewie odbyła się Msza św. pogrzebowej śp. Stanisława 

Jabłońskiego – brata ks. kanonika Franciszka, na której uczestniczyła 12-osobowa 

delegacja z naszej parafii. 
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• 27 maja 2022 r. - delegacja z parafii wraz z ks. kanonikiem uczestniczyła w II 

Ogólnopolskich warsztatach dla duszpasterzy i liderów w Porszewicach. 

O godz. 16:00 odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą piątej grupy 

dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój pierwszy 

sakrament pokuty i pojednania. 

• 28 maja 2022 r. - w 41 rocznicę śmierci patrona naszej Rady - błogosławionego 

Stefana kard. Wyszyńskiego Bracia z Rady 17538 wraz z ks. kapelanem Franciszkiem 

spotkali się przy figurze Matki Boskiej u zbiegu ulic: Wrzesińskiej i Ogrodowej 

odmówieniem Litanii Loretańskiej uczcić Matkę Bożą i Jej gorliwego czciciela-

naszego patrona. Po modlitwie był czas na towarzyskie spotkanie integracyjne. 

• 29 maja 2022 r. - podczas Mszy św. o godz. 10:30 dzieci z klasy 4C SP2 obchodziły 

swoją pierwszą rocznicę Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. Prefekt. 

Dzieci, które 22 maja po raz pierwszy przyjęli Komunię św. zakończyły Biały Tydzień 

oraz otrzymały pamiątkowe certyfikaty. 

Na Mszy św. o godz. 12:00 piąta grupa (klasa III C SP2) przyjęła Sakrament I Komunii 

Świętej. Uroczystość celebrował i I Komunii św. udzielił ks. Prefekt Julian, 

Natomiast ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył w Mszy św. prymicyjnej ks. 

Adama Wawrzyniaka w Orzechowie. 

Ks. Prefekt Julian wraz z kolegami kursowymi świętował 7. rocznicę święceń 

kapłańskich. Msza św. odbyła się w parafii pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni. 

Gospodarzem uroczystości był ks. Leszek Zych. 

• 31 maja 2022 r. - ks. Prefekt uczestniczył na zakończeniu nabożeństw majowych w 

Małachowie Złych Miejsc. 

 

Czerwiec 
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• 1 czerwca 2022 r. - wieczornej Mszy św. przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. 

neoprezbiter Arkadiusz Wikariak z Szamocina. Po zakończeniu Eucharystii udzielił 

wiernym indywidualnego błogosławieństwa i wręczył im obrazki prymicyjne. 

Następnie w plebanijnym refektarzu spożył agapę z Członkami Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. 

• 3 czerwca 2022 r. -  odbyła się spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą ostatniej 

grupy dzieci i wręczenie im pamiątkowych certyfikatów potwierdzających swój 

pierwszy sakrament pokuty i pojednania. 

Wieczornej Mszy św. przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. neoprezbiter Marcin 

Małecki z parafii pw. bł. Kozala w Gnieźnie. Po zakończeniu Eucharystii udzielił 

wiernym indywidualnego błogosławieństwa i wręczył im obrazki prymicyjne. 

Następnie w plebanijnym refektarzu spożył agapę z Członkami Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. 

O godz. 20:30 odbyła się II Droga Światła (Via Lucis) na zakończenie okresu 

wielkanocnego. Nabożeństwo odprawił ks. Profesor, towarzyszył mu ks. 

Neoprezbiter, a rozważania czytali małżonkowie. 

• 4 i 5 czerwca 2022 r. - gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej s. dr Annę Hyszko 

CHR, liturgistkę. W sobotę odbyła spotkania formacyjne o liturgii z poszczególnymi 

grupami. Podczas niedzielnych Mszy św. dawała świadectwo ze swojego 

zaangażowania w ukazywanie wiernym piękna liturgii Mszy św. z uwzględnieniem 

postaw podczas Mszy św. 

• 4 czerwca 2022 r. - młodzież z dekanatu witkowskiego uczestniczyła wraz z ks. 

Prefektem w 26. Spotkaniu Młodych Lednica 2000, którą rozpoczęli Jutrznią w 

katedrze w Gnieźnie. 

• 5 czerwca 2022 r. - na Mszy św. o godz. 12:00 ostatnia grupa  

(klasa III D SP2) przyjęła Sakrament I Komunii Świętej. Uroczystość celebrował i I 

Komunii św. udzielił ks. kan. Franciszek Jabłoński. 
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• 6 czerwca 2022 r. - w Święto NMP Matki Kościoła oraz w Misyjny Dzień Chorych ks. 

Profesor udzielił sakramentu namaszczenia chorych osobom starszym i chorym 

podczas Mszy św. o godz. 10:00. 

• 8 czerwca 2022 r. - wieczornej Mszy św. przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. 

Neoprezbiter Marcin Wawrzyniak z Orzechowa. Po zakończeniu Eucharystii udzielił 

wiernym indywidualnego błogosławieństwa i wręczył im obrazki prymicyjne. 

Następnie w plebanijnym refektarzu spożył agapę z Członkami Stowarzyszenia 

Wspierania Powołań Kapłańskich. 

• 11 i 12 czerwca 2022 r. - grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce rowerowej do 

Lichenia. 

• 11 czerwca 2022 r. - odbyło się w naszej wspólnocie parafialnej Zebranie Związku 

Podhalan Oddział Wielkopolska, które rozpoczęło się Mszą św. o godz. 11:00 

celebrowaną przez ks. kan. Franciszka. 

W godzinach porannych w ramach przygotowania do Bożego Ciała grupa Braci 

Rycerzy przy współudziale Pana Franciszka Bosackiego oraz Pana Jarosława 

Dominiaka porządkowała teren przykościelny przygotowując otoczenie naszej 

świątyni do obchodów Bożego Ciała i oktawy Bożego Ciała. 

• 12 czerwca 2022 r. - dzieci, które 5 czerwca po raz pierwszy przyjęli Komunię św. 

zakończyły Biały Tydzień oraz otrzymały pamiątkowe certyfikaty. 

• 13 czerwca 2022 r. - W ramach przygotowania do Bożego Ciała część Braci naszej 

Rady oczyszczała powierzchnie kostki brukowej wokół naszej świątyni.  

• 14 czerwca 2022 r. - podczas wieczornej Mszy św. rozpoczęła się peregrynacja 

wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w rodzinach młodzieży należącej do 

KSM jako przygotowanie do wizyty Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej w naszej parafii w listopadzie tego roku. 

• 15 czerwca 2022 r. - Rada 17538 kontynuowała prace przygotowawcze do Bożego 

Ciała. Tym razem zatroszczyliśmy się o tradycyjne brzozy. Zostały one ścięte i 
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przewiezione do naszej świątyni. Kościół został nimi przyozdobiony przy wydatnej 

pomocy Pań: Aleksandry Kaczmarek i Marty Haławskiej. 

W godzinach wieczornych trwały intensywne prace przy tworzeniu kwiatowego 

dywanu na uroczystość Bożego Ciała. 

• 16 czerwca 2022 r. - obchodzona była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Boże Ciało), podczas której homilie głosił ks. kanonik Franciszek Jabłoński 

– proboszcz parafii. Po Mszy św. o godz. 12:00 odbyła się uroczysta procesja ulicami 

miasta Witkowo, którą prowadził ks. Profesor oraz ks. Prefekt Julian Wawrzyniak.  

Przygotowała : Marta Haławska  


