
 

Z życia wspólnoty parafialnej – czerwiec 2022 

1. Nabożeństwa czerwcowe sprawowane są po 

Mszach św. wieczornych w poniedziałek, 

wtorek i czwartek; po porannych w środę, 

piątek i sobotę; w niedzielę przed Mszą św. o 

godz. 16:30. Po litanii do NSPJ akt zawierzenia 

NSPJ odmawiać będą codziennie poszczególni 

członkowie Straży honorowej NSPJ. 

2. W poniedziałek 6 czerwca - Święto Matki 

Kościoła. O godz. 9.00 sprzątanie Kościoła przez 

mieszkańców Osiedla nr 5, Chłądowa, Dębiny i 

Głożyn. O godz. 10.00 Msza św. dla chorych 

połączona z udzieleniem sakramentu chorych. 

Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 18.00 

bierzmowanych kl. VIII (grupa I. Musidlak) i 

spotkanie formacyjne w kawiarence. 

3. W środę 8 czerwca o godz. 18.00 Msza św. 

sekundycyjna ks. Marcina Wawrzyniaka z 

Orzechowa. Taca przeznaczona będzie na potrzeby 

Neoprezbitera. Przyjazd ks. prał. Floriana Cieniuch 

z Kuby (miesięczny urlop). 

4. W czwartek 9 czerwca o godz. 15.00 parafialny 

wyjazd na koncert Andrè Rieu  do Łodzi. 

5. W piątek 10 czerwca o godz. 15.00 wykład z 

misjologii dla Sióstr Pallotynek (ks. prof. 

Franciszek Jabłoński). 

6. W sobotę 11 czerwca Msza św. poranna oraz 

nabożeństwo czerwcowe z udziałem dzieci 

komunijnych (grupa 6), a następnie agapa w 

kawiarence. O godz. 9.00 sprzątanie kościoła 

przez mieszkańców Osiedla nr 5, Chłądowa, 

Dębiny oraz Głożyn. O godz. 11.00 Msza św. z 

udziałem Górali Związku Podhalan – rejonu 

Wielkopolska. Organizator: Andrzej Pierwoła – 

Prezes. 

7. W poniedziałek 13 czerwca uczestnictwo na 

Mszy św. o godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII 

(grupa J. Nowakowska) i spotkanie formacyjne w 

kawiarence. O godz. 20.00 Nabożeństwo 

Fatimskie. 

8. We wtorek 14 czerwca o godz. 7.00 Msza św. z 

Neoprezbiterami w Seminarium (ks. kan. 

Franciszek Jabłoński). 

9. W czwartek 16 czerwca - Boże Ciało. Msze św. o 

godz.: środa 18.00 (wigilia), 7.30, 9.00, 10.30, 

12.00, a następnie procesja ulicami miasta. Dzieci 

I-Komunijne w procesji uczestniczą w albach. 

Prosimy o przygotowanie ołtarzy: I ołtarz – 

Osiedle I, Sołectwo Malenin; II ołtarz – Osiedle II 

i Sołectwo Folwark; III ołtarz – Osiedle III i 

Sołectwo Mąkownica, IV ołtarz – Osiedle IV i V i 

Kołaczkowo. Każdy ołtarz ma już swój baner 

ozdobny oraz tabernakulum.  Ołtarze przekażą 

Rycerze Kolumba. Rozmieszczenie ołtarzy: I 

ołtarz: Park Kościuszki 13 (Dom Pana Macieja 

Nowaka), II ołtarz: przy krzyżu na skrzyżowaniu 

ul. Kosynierów i ul. Nowej, III ołtarz przy 

bankomacie PKO (Stary Rynek), IV ołtarz przy 

Starym Dzwonie (na rogu ogrodzenia kościoła, 

Stary Rynek). Są plany, aby w przyszłym roku 

procesja Bożego Ciała odbyła się wspólnie z 

parafią wojskową. 

10. W niedzielę 19 czerwca o godz. 14.00 Msza św. 

w intencji mieszkańców Witkowa. Intencja od 

samorządu lokalnego.  

11.  W poniedziałek 20 czerwca uczestnictwo na 

Mszy św. o godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII 
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(grupa M. Marciniak) i spotkanie formacyjne w 

kawiarence. 

12.  21 – 25 czerwca - Światowe Spotkanie 

Misjologów w Rzymie (ks. prof. Franciszek 

Jabłoński). 7th IACM (Association of Catholic 

Missiologists) International Conference. Pontifical 

Urban University Rome. “Thirty Years since 

Redemptoris Missio & Dialogue and Proclamation 

developments, fruits, new opportunities”. 

13.  W środę 22 czerwca o godz. 19.15 Szkoła Słowa 

Bożego. 

14.  W czwartek 23 czerwca zakończenie oktawy 

Bożego Ciała. Prosimy o przygotowanie ołtarzy 

wokół kościoła: I ołtarz – Domowy Kościół i i 

Lektorki, II ołtarz – Żywy Różaniec i Straż 

Honorowa NSPJ, III ołtarz – Stowarzyszenie 

Wspierania Powołań Kapłańskich i Margaretki 

oraz IV ołtarz – Rycerze Kolumba. O godz. 18.00 

Msza św. sekundycyjna ks. Adama Wawrzyniaka z 

Orzechowa. Taca przeznaczona będzie na potrzeby 

Neoprezbitera. 

15. W piątek 24 czerwca Msza św. na zakończenie 

roku szkolnego: O godz. 8.00 dla ZSP i SP1, a o 

godz. 9.00 dla SP2. O godz. 15.00 dla dzieci 

przedszkolnych: Ochronki im. Dzieciątka Jezus, 

Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Niepublicznego 

Przedszkola „Bajkowy Świat”, Językowego 

Przedszkola „Mali Odkrywcy” i Domowego 

Przedszkola.  

16.  W sobotę 25 czerwca po nabożeństwie 

czerwcowym (ok. 9.30) nabożeństwo w intencji 

poszanowania życia i wynagradzające za grzechy 

naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo NMP – 

„Wieczernik”. 

17.  W niedzielę 26 czerwca gościć będziemy 

misjonarza z Boliwii: ks. Krzysztofa 

Domagalskiego z Boliwii. Od godz. 15.00 – Drzwi 

Otwarte Plebanii z okazji III rocznicy dekretu na 

pasterza parafii ks. kan. dr. hab. Franciszka 

Jabłońskiego. Wszyscy chętni mogą przyjść i 

zwiedzić plebanię oraz spotkać się z pasterzem 

parafii i podzielić się refleksjami z tej trzyletniej 

posługi. Zapraszamy! 

18.  W poniedziałek 27 czerwca uczestnictwo na 

Mszy św. o godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII 

(grupa M. Markiewicz) i spotkanie formacyjne w 

kawiarence. 

19.  We wtorek 28 czerwca o godz. 10.00 

(seminarium) – Konferencja Profesorska (ks. prof. 

Franciszek Jabłoński). 

20.  W środę 29 czerwca uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 

8.00, 10.00, 16.00 i 18.00. Tego dnia będziemy się 

modlić za papieża Franciszka. Ofiary składane na 

tace, tzw. świętopietrze, przeznaczone zostaną na 

działalność apostolską papieża. 

21.  W piątek 1 lipca – I piątek miesiąca. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu: 

9.00 – ul. Wiosenna; 10.00 – Witkówko; 11.00 – 

ul. Wodociągowa; 12.00 – ul. Wojska Polskiego 2, 

2A; 13.00 – ul. Wojska Polskiego 1, 3; 14.00 – ul. 

Wrzesińska; 15.00 – ul. Wschodnia; 16.00 – ul. 

Zachodnia; 17.00 – ul. Zacisze. 

22.  W sobotę 2 lipca – I sobota miesiąca. Po 

porannej Mszy św. Nabożeństwo wynagradzające 

prowadzone przez Wspólnotę Modlitewną 

„Wieczernik”. 

23.  W środę 13 lipca – spotkanie Rycerzy Kolumba i 

wybory nowych funkcjonariuszy (w tajnym 

głosowaniu): Wielkiego Rycerza, Zastępcy 

Wielkiego Rycerza, Kanclerza, Kronikarza, 

Skarbnika, Radcy i Kustosza. 

----------------------------------------------------------- 

• 1 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy 

parafią o Administracją cmentarza na czas 

nieokreślony. 

• Został zakończony pierwszy etap pracy remontowych 

Domu św. Wojciecha. Zgodnie z uzyskanym 



pozwoleniem na prace remontowe przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 

wymienione zostało pokrycie dachu. Zastosowano 

dachówkę karpiówkę układaną w koronkę. Całość 

konstrukcji drewnianej dachu została oczyszczona i 

zaimpregnowana preparatem przeciwogniowym i 

pokryta membranom dachową. Zostały też wykonane 

nowe opierzenia oraz orynnowanie wraz z rurami 

spustowymi z blachy tytan-cynk. 

• Zainstalowana została fotowoltaika, która obniży 

znacznie płatność za energię elektryczną plebanii, 

wikariatu oraz biura parafialnego. 

• W kaplicy cmentarnej zostały zamontowane` szklane 

drzwi wejściowe, które teraz w znacznym stopniu 

ułatwią uczestnictwo we Mszy św. osobom 

uczestniczącym w liturgii pogrzebowej przed kaplicą.  

 

M. Haławska i E. Dębiak 

 

 

Kronika parafialna (1975) 

 

     W sobotę 17 maja 1975 roku Ks. Biskup Lucjan 

Biernacki przeprowadził pierwszą część wizytacji, a 

mianowicie przeprowadził 

katechizację i udzielił 

sakramentu bierzmowania 

naszej młodzieży.  

W niedzielę 8 czerwca 

1975 roku rozpoczęła się 

oficjalna wizytacja. Miejscowy 

duszpasterz ks. Dziekan Heliodor Jankiewicz 

nakreślił oblicze naszej Parafii i obecny jej stan. Z 

Jego ust popłynęły słowa wdzięczności i uznania dla 

Parafian za ich współpracę, za gorliwość, za wielkie 

przywiązanie do Kościoła i gotowość spieszenia z 

pomocą w każdej potrzebie. Przebieg wizytacji był 

spokojny i miły.  

Na każdym wizytowanym odcinku 

wysłannik Ks. Prymasa wyrażał swoje uznanie i 

wdzięczność dla ks. Dziekana, który jak oświadczył 

na zakończenie wizytacji - jest gorliwym i 

zapobiegliwym duszpasterzem oraz 

administratorem, a także dobrym dziekanem 

inspirującym i organizującym działalność dekanatu, 

cieszy się ogólnym szacunkiem i autorytetem. 

Radość z osiągnięć naszego duszpasterza wyraził 

Ksiądz Prymas w Dekrecie reformacyjnym, w 

którym między innymi pisze:  

„Wiem, Drogi Księże Heliodorze, że w tak 

krzepiącym obrazie życia duchowego wspólnoty 

parafialnej, powierzonej twojej duszpasterskiej 

pieczy, jest wiele zasług wyrosłych z Twojej 

sumiennej i gorliwej pracy kapłańskiej.  

Za Twoją dobrą i gorliwą posługę jestem Ci 

wdzięczny…Biorąc pod uwagę, całą Twoją 

dotychczasową gorliwość oraz umiejętność dbania o 

sprawę Bożą, jakiej dowody dałeś przez wszystkie 

lata kapłańskiego posługiwania, mogę Tobie zaufać 

i dlatego nie wydaję żadnych formalnych zarządzeń 

powizytacyjnych.  

Proszę Cię tylko, abyś sugestie protokół 

traktował jako wskazania do dalszej pracy, której 

tak wiele sami już wykonaliście i dalsze planujecie 

w najbliższej przyszłości podjąć”.  

 

Opracowała: Ewa Łukowska 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzmowanie i  I Komunia Święta 2022 (Foto: Studio PIXEL Gniezno) 

 
 


