


każda parafia posiada swoją kronikę. Jest to ciekawa 

księga, gdyż odnotowuje się w niej najważniejsze 

wydarzenia, które miały miejsce w danej parafii. 

Najczęściej znajduje się ona w parafialnym archiwum 

i nie wszyscy Parafianie mają do niej dostęp. 

Wykorzystując możliwości współczesnej techniki 

komputerowej postanowiliśmy udostępnić wszystkim 

zainteresowanym naszą kronikę w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej. Dziękując Osobom, które 

przyczyniły się do realizacji tego projektu, serdecznie 

zachęcam do „lektury” tej wyjątkowej księgi.

        

 Ks. Andrzej Bohdanowicz, Proboszcz

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo,



Zakończenie 
II wojny Światowej





Kościół p.w. św. Katarzyny 

OPATÓWKO 

62-330 Nekla

Chrystus wczoraj i dziś

Początek i Koniec,

Alfa i Omega;

Jego są czasy i wieki,

Jemu chwała i panowanie

przez wszystkie wieki

w nieskończoność.

Amen.

 (z Mszału Rzymskiego)





Kościół Parafialny
p. w. Św. Katarzyny P. I m. – 25.XI.

Parafia Opatówko

 erygowana w XII lub XIII w. Opatówko było niegdyś własnością klasztoru Benedyk-
tynów w Lubiniu, a od r. 1257 Kapituły Gnieźnieńskiej. W r. 1364 kościół został przyznany 
Diecezji Poznańskiej. Kościół p.w. św. Katarzyny wzmiankowany jest w związku z przyłącze-
niem parafii do Diecezji Poznańskiej. Obecny drewniany został zbudowany w latach 1752‑1754 
(fundacji Leona Morawskiego, archidiakona gnieźnieńskiego i poznańskiego) dzięki staraniom 
plebana Macieja Józefa Marzechowskiego. Jest konstrukcji zrębowej z wieżą w słup, zewnątrz 
oszalowany. Wewnątrz na belce tęczowej posiada krucyfiks z XVI w. W kościele znajdują się: 
ołtarz główny, prawie owalny i dwa boczne ołtarze z obrazami pochodzącymi z XVIII w.

 18. VIII. 1820 r. zmarł ks. Jan Grzybowski, proboszcz w Opatówku. Pochowany  
19. VIII. 1820 r. w kościele pod chórem po lewej stronie. Zaopatrzony w chorobie na wodną 
puchlinę przez ks. proboszcza Gutkowskiego z Giecza wszystkimi sakramentami. Miał 65 lat.

 Ks. Antoni Fromholz, komendariusz Nekli i Opatówka do kwietnia 1871 r., zaprzestał 
chować zmarłych wokół kościoła i założył nowy cmentarz grzebalny w Opatówku na gruncie po 
północnej stronie kościoła. Cmentarz ten do dziś jest używany. Poświęcenie było 26.XI. 1862 r.





 Nieszczęściem dla parafii i kościoła było brak księdza na miejscu. Zwłaszcza kościół po-
zbawiony opieki kapłana na co dzień, niszczał stopniowo i coraz więcej, do tego nawet stopnia, 
że w okresie międzywojennym Starosta Powiatowy w Środzie Wlkp., zagroził zamknięciem 
kościoła ze względu na niebezpieczeństwo dla ludzi.

 Z drugiej strony Władza Duchowna napominała i nagliła księdza, aby nie dopuścił 
do zamknięcia kościoła. W rezultacie takich zabiegów ks. prob. dr Śmiśniewicz w 1932 r. zabrał 
się do remontu wejścia i chóru kościoła, który obecnie wsparty jest na dwóch słupach i nieco 
wysuniętą na osi balustradą.

 W roku 1936/7 parafia Opatówko wybudowała nową plebanię, według projektu inżynie-
ra St. Mańkowskiego z Wrześni. Cegły dostarczyła miejscowa cegielnia w Żernikach.

 W połowie listopada 1937 r. przybywa do Opatówka Ks. Ludwik Dąbrowski, pierwszy 
rezydencjalny proboszcz z okresu przedwojennego.

 Na wiosnę, w pierwszych dniach kwietnia 1940 r. gestapo zabrało z domu ks. proboszcza 
L. Dąbrowskiego, który wkrótce wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau.

 13. VIII. 1942 r. zmarł zamęczony w obozie Dachau ks. Ludwik Dąbrowski.



Lata 1940-1950





 Kościół w Opatówku w czasie wojny i okupacji był zamknięty i nieczynny. Pierwszą Mszę 
św. odprawił ks. Wacław Koncziński z Nekli w dniu 11. III. 1945 r. po wyzwoleniu Wielkopolski.

 1.X.1945 r. duszpasterstwo w parafii Opatówko objął nowy proboszcz nekielski – 
ks. Kornel Witaszek.

 1.II.1947 r. parafia Opatówko przechodzi pod zarząd proboszcza z Targowej Górki. 
Odtąd ks. Piotr Kaczmarek, były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Buchenwal-
dzie przyjeżdża do Opatówka w niedziele i święta, a czasem jeden raz wśród tygodnia.

 5.X.1949 r. kościół parafialny zabezpieczony został przed pożarem przez założenie 
instalacji gromochronowej.

 W marcu i kwietniu 1953 r. kościół parafialny i plebania zostały zelektryfikowane.

 W październiku 1955 r. administrację parafii Opatówko przejął Ks. Jan Dolla ze Zabrza, 
dotychczasowy proboszcz parafii św. Józef w Zabrzu, skąd został internowany przez władze 
świeckie.





 W miesiącach letnich 1955 r. parafia przystąpiła do budowy dzwonnicy. Projekt żelaznej 
konstrukcji wykonał Józef Rogoziński, budowniczy, Września, ul. Staszica nr 5.
 
 Według tego projektu Czesław Pawlik, mistrz ślusarsko‑kowalski z Nekli, przygotował żela-
zną konstrukcję. Dzwonami zakupionymi ze złomu w Swarzędzu zajął się Emil Kozłowski z Wro-
cławia, ul. Ludwisarska Nr 12.

 Poświęcenia dzwonów dokonał Ks. Infułat Franciszek Makowski – Wikariusz Generalny, 
w dniu odpustu parafialnego św. Katarzyny.

 12 września 1956 r. odbyła się w parafii wizytacja arcykapłańska, którą przeprowadził 
J.E. Ks. Biskup Franciszek Jedwabski. Przy tej okazji udzielił Sakramentu Bierzmowania 
68 kandydatom.

 1.XII.1956 r. nastąpiła zmiana personalna w parafii Opatówko. Dotychczasowy 
ks. prob. Jan Dolla po wypadkach poznańskich i uformowaniu się nowego kierownictwa partii 
i państwa mógł powrócić do Zabrza, skąd został internowany. Duszpasterstwo w parafii objął 
ks. wikariusz Tadeusz Wojda mający rezydować w Opatówku.





 15 sierpnia 1957 r. ma miejsce ponowna zmiana personalna w parafii Opatówko. 
Ks. adm. Stefan Janiak odszedł do Domachowa w dekanacie gostyńskim, a do Opatówka przy-
był ks. mgr Henryk Lorkiewicz.

 W miesiącach letnich 1958 r. przystąpiono do remontu wieży kościelnej. Zakupione 
drzewo przetarte zostało na tartaku w Nekli, a prace ciesielskie podjął się wykonać parafianin 
z Podstolic p. Rogacki Jan.

 24 czerwca 1959 r. przywiezione zostało i zamontowane nowe tabernakulum pancerne 
wykonanie zgodnie z przepisami w „Warsztacie Mechanicznym” S. Konieczny i L. Czapracki. 
Poznań, Rybaki 34.

 Wiosną 1959 r. gwałtowny wiatr zerwał dach z papy na chlewiku. Z okazji jego repera-
cji dobudowano nową część chlewu trochę szerszego i trochę wyższego. Pozostał jednak niewy-
kończony. Wykonawcą był p. Kazimierski z Opatówka.



Lata 1960





 1 lipca 1962 r. opuszcza parafię ks. proboszcz mgr Henryk Lorkiewicz, a miejsce jego 
zajmuje ks. proboszcz Tadeusz Dylak.

 Od 23.XI – 1.XII.1963 r. miały miejsce misje parafialne. Nauki przez cały tydzień wy-
głaszali 2 księża Chrystusowcy ze Ziembic: ks. Zbigniew Szwarc i ks. Jerzy Lewandowski. 
Program misji był pomysłowy i oryginalny.





 W dniach 21 i 22 czerwca odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził 
J.E. Ks. biskup Tadeusz Etter. Towarzyszył Mu ks. notariusz dr Tadeusz Jabłoński. Z tej 
okazji 196 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania.

Od maja do sierpnia 1965 r. dokonano remontu hełmu wieży kościelnej:
deski i łaty kosztowały  ‑  5204,45 zł
blacha na dach wieży  ‑  3520, ‑
rynny wokół okapu wieży ‑  3200, ‑
robocizna   ‑ 13000, ‑
  ---------------------------------------------
  Razem     24924,45 zł
Prace ciesielskie wykonał Władysław Lech z Zasutowa a prace blacharsko‑dekarskie p. Leon 
Kluk z Wrześni.

 5 grudnia 1965 r. rozpoczęło się odnowienie misji parafialnych. Nauki wygłaszał 
ks. Ułaszkiewicz T. Chr. z Ziembic.

 9 kwietnia 1966 r. we Wielką Sobotę rozpoczął się w tutejszej Parafii Tydzień 
Tysiąclecia według specjalnego programu podanego przez Władzę Duchowną. Obchody 
Milenium rozpoczęły się w Gnieźnie i Poznaniu, dalszy ich ciąg miał miejsce 3.V.1966 r. 
na Jasnej Górze.

 W maju 1966 r. zmieniony został dach na kościele parafialnym. Zrzucono starą dachów-
kę różnego typu, a położono nową i jednolitą dachówkę ceramiczną. Z firmy – Unrał Feliks – 
delegowany został do pracy p. Kaczmarek z Wrześni.





 Do dnia 6.XI.1966 r. zakończone zostały prace przy odnawianiu bocznej kruchty. 
Wnętrze kruchty jest całkowicie  nowe, wybite dębiną w sposób ozdobny. Zainstalowano też 
nowe oświetlenie i sprawiono nowe ławki. Prace wykonał p. Michalski z Wrześni.

 Ostatni dzień 1966 r. – „Pierwszego Tysiąclecia” od g. 23 do północy parafia spędziła 
na modlitwie przed Najśw. Sakramentem. Była to modlitwa dziękczynna i błagalna. Odczy-
tano także list pasterski Episkopatu. Następnie odśpiewano dziękczynne „Te Deum”.





 Od poniedziałku, 29 maja 1967 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie i malarskie przy 
odnawianiu wnętrza kościoła parafialnego. Prace powierzono firmie „Juszczak Antoni – Za-
kład Konserwacji Sztuki Kościelnej i […] ” – Poznań, ul. Ratajczaka 30. Stare farby klejowe 
i olejne zostały zdjęte za pomocą ługów malarskich do surowego drewna. Całość wnętrza zo-
stała zaizolowana płynami trującymi i utrwalona, potem przemalowana szelakiem i na mat 
powoskowana zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Wokół ścian u góry namalowano 
olejnymi farbami fryz tj. ornamentację o wzorach roślinnych, wśród których w prezbiterium 
aż do belki tęczowej namalowano sześć medalionów Świętych Pańskich: św. Floriana, św. 
Jacka, św. Wawrzyńca, św. Walentego, św. Jadwigi i św. Stanisława Kostki. Na belce tęczo-
wej zakonserwowano i odnowiono zabytkowy krucyfiks, a na samej belce umieszczono napis: 
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie”. W suficie urządzono cztery okrągłe wietrzniki 
i pozłocono je. Zrekonstruowano główny ołtarz, uwypuklono jego odrębność i widoczność, 
został zakonserwowany, odmalowany i bogato pozłocony. Cztery figury Świętych otrzymały 
własną polichromię i w całej postaci zostały na metal pozłocone z perłami szczerego złota. 
Tabernakulum zostało powiększone, a przednie krawędzie i rzeźby na drzwiczkach pozłoco-
ne. Również stare, zdeformowane stopnie ołtarza zostały zastąpione nowymi i pomalowane. 
W prezbiterium sporządzono także nowe podium pod tron i ustawiono nowy fotel pozłacany 
dla celebransa i dwa krzesła dla asysty. Zakonserwowano dwa zabytkowe boczne ołtarze, 
których podstawy zostały wzmocnione, szykowniej ustawione a rzeźby zostały całkowicie 
pozłocone. Obrazy w ołtarzu i w bocznych ołtarzach zostały fachowo wyczyszczone i od-
świeżone. Odmalowano i pozłocono ambonę, a braki w daszku uzupełnione zostały krzy-
żykiem a na dole ambony złotą kulą. Zrujnowana chrzcielnica została naprawiona, części 
stosownie poskładane i uzupełnione, całość odmalowana i pozłocona. Balustrada chóru zo-
stała upiększona, mianowicie obramowania odmalowano a pola z brzydkimi deskami wybito 
sklejką, według słoi politurowano i wypełniono dekoracjami. Dębowy konfesjonał i bala-
ski oraz stale zostały odświeżone. Głowna…. i zakrystia zostały odmalowane. Stacje Drogi 
Krzyżowej zostały odświeżone i ramki pozłocone. Wnętrze kościoła jest teraz przyzwoite 
i czyste, interesujące i miłe dla oczu, stwarza taki nastrój, że każdy człowiek dobrze czuje się 
w kościele. Prace przeciągnęły się do odpustu św. Katarzyny.





 13.VIII.1967 r. przypada dwudziesta piąta rocznica śmierci ks. Ludwika Dąbrowskiego, 
pierwszego rezydencjalnego proboszcza okresu międzywojennego, zamęczonego w Dachau. 
Z tej okazji odprawione zostało uroczyste nabożeństwo żałobne.

 Magnificat Tysiąclecia Biskupstwa Poznańskiego i Archidiecezji Poznańskiej miało 
miejsce w dniach 18 i 19 maja 1968 r. w Częstochowie na Jasnej Górze. Z Opatówka z uroczy-
stości tej wzięła udział dość duża grupa pielgrzymów wysłana jako delegacja parafialna.
 W Katedrze Poznańskiej uroczystości jubileuszowe z okazji 1000‑lecia biskupstwa 
Poznańskiego odbywały się 29 czerwca 1968 r. w dzień odpustu św. Apostołów Piotra i Pawła, 
którzy są Patronami Bazyliki Archikatedralnej.
 W 36 miastach Archidiecezji Poznańskiej odprawili Mszę św. i wygłosili jubileuszowe 
słowo Boże. Wieczorem wszyscy przybyli do Poznania, gdzie odbyła się koronacja obrazu Mat-
ki Bożej w Cudy Wielmożnej.
 W parafii Opatówko Te Deum Tysiąclecia Biskupstwa Poznańskiego odbyło się w nie-
dzielę, 30 marca 1968 r. Z tej okazji podczas każdej Mszy św. wygłaszano okolicznościowe 
kazanie o wierze, a po kazaniu złożono uroczyste wyznanie wiary. Po sumie odczytano Akt 
oddania Archidiecezji Matce Najśw. i odśpiewano Te Deum.





 W październiku i listopadzie 1968 r. odnowiona została plebania, która dotąd w piw-
nicach miała wodę. Teren w koło plebanii został wydrenowany, wykonano trzy studnie na-
rożnikowe i wodę odprowadzono do rowu na gruncie Kowalczyka Tomasza. Prace drenarskie 
przeprowadził p. Pawlak Stanisław z Obłaczkowa.

 W tym samym czasie, a więc w październiku i listopadzie przed frontonem kościo-
ła parafialnego postawiono nowy parkan. Podmurek i filarki sporządził miejscowy murarz 
z pomocą miejscowego proboszcza. Pan Kazimierski Stanisław z Opatówka iks. Tadeusz Dy-
lak wykonują wszystkie prace murarskie. Przęsła drewniane, bramę i dwie uliczki wykonał 
p. Michalski Kazimierz z Wrześni.





 1.III.1969 r. odnowione zostały mocno zaoksydowane [nieczytelne – przyp. red.], kielich 
zabytkowy z 1752 r., kustodia i jedna puszka. 

 18.V.1969 r. dzieci parafii Opatówko przystąpiły do I Komunii św. Na uwagę zasługuje 
wyjątkowo wysoka liczba dzieci, bo aż 35, w tym 25 chłopców i 10 dziewcząt. W grupie tej 
znaleźli się dwaj późniejsi kapłani tej parafii, mianowicie Bogielczyk Jerzy i Mikołajczyk Piotr. 
Z Inowrocławia do grupy tej dołączył się syn dozorcy więziennego, Zbigniew B.

 15.VII.1969 r. udała się kilkuosobowa grupa czcicieli Matki Bożej do Dąbrówki Kościel-
nej na koronację cudownego Obrazu Matki Bożej. Uroczystej koronacji dokonał Ks. Prymas 
Stefan Kardynał Wyszyński przy współudziale Metropolity Poznańskiego Ks. Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka. Koronacja w Dąbrówce stanowiła kolejny społeczny akt wdzięczności 
za krzepiącą obecność Maryi z naszym Narodem od zawarcia chrześcijaństwa.

 28.VII.1969 r. zginął tragicznie młody radny naszej parafii, p. Czesław Majchrzak. 
Jechał motocyklem nad torami i gdy skręcił na przejazd najechał go pociąg od tyłu poruszający 
się po szynach. Był najlepszym człowiekiem w parafii, zatroskanym o kościół, życzliwym 
i pomocnym dla Duszpasterza. Niech Bóg przyjmie go do swej chwały.

 15.IX.1969 r. Do Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców wstąpił 
po odbytym nowicjacie Antoni Pepel, syn zawiadowcy stacji w Podstolicach. Jest to pierwsze 
powołanie kapłańskie z tej parafii, za co Bogu składam najserdeczniejsze dzięki.



Lata 1970





 Od 13 XI – 16 XI odbyło się triduum dla młodzieży męskiej i żeńskiej z okazji uroczy-
stości św. Stanisława Kostki. Ćwiczenia duchowne rozpoczęły się odczytaniem Listu Paster-
skiego, a potem przez trzy dni były nauki stanowe dla młodzieży, które głosił Ks. Tadeusz 
Dylak. W niedzielę była wspólna Komunia Św.

 20.V.1970 r. w parafii naszej obchodzono uroczyście złoty jubileusz kapłaństwa Ojca św. 
Pawła VI w 50 r. jego święceń. Uroczystą Mszę św. z odpowiednią homilią odprawił ks. Tadeusz 
Dylak. Na zakończenie odmówiono modlitwę za kapłanów słowami Papieża Pawła VI. 

 We wtorek 1 XII 1970 r. odbyła się w Opatówku konferencja dekanalna ze Mszą św. 
w nowym rycie i homilią o g. 9. Celebransem był Ks. Kanonik Gracjan Matysiak a homilię 
wygłosił Moderator Dekanalny.

 W grudniu 1970 r. kościół parafialny otrzymał ogrzewanie akumulacyjne. Instalację 
elektryczną założył Szczepan Przybylski z Kostrzyna, a piece ogrzewcze wykonał Jan Sobieski 
z Poznania.

 Dopiero w pierwszym kwartale 1971 r. urządzono bardziej przyzwoitą łazienkę na pro-
bostwie. Założono nową wannę żeliwną, nową muszlę i umywalkę. Cały budynek został 
podłączony wiejskiej instalacji wodnej, gdyż brak wody w miejscowej studni uniemożliwił 
używanie hydroforu.





 6.VI.1971 r. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej dzieci naszej parafii nie tylko 
przyjęły I Komunię św., ale także złożyły solenne przyrzeczenie, że do 18 roku życia nie będą 
palić papierosów ani pić żadnych napojów alkoholowych.

 12.IX.1971 r. specjalnym aktem oddania oddaliśmy Kościół Powszechny i cały świat 
pod opiekę Najśw. Maryi Panny.

 26.IX.1971 r. przybyła autobusem do Opatówka pielgrzymka chóru kościelnego ze Zabrza 
na czele z ks. proboszczem parafii św. Józefa ks. Janem Dollą, który w latach stalinowskich 
internowany ze Zabrza duszpasterzował w Opatówku do 1956 r. włącznie.

 20 VIII. 1972 r. ukończono zakładanie centralnego ogrzewania na plebanii. Prace 
instalacyjne przeprowadzał Leon kluk z Wrześni mając dostarczone 220 kaloryferów żeliw-
nych ze Swarzędza i z Poznania – Malty.

 W sierpniu 1972 r. doprowadzono także instalację wodną ze studni głębinowej do domu 
gospodarczego na podwórzu.

 13.XI.1972 r. po długim okresie miała miejsce wizytacja dziekańska. Przeprowadził ją 
Ks. Kanonik i Dziekan Gracjan Matysiak z Kostrzyna Wielkopolskiego.

 Również 7.VI1973 r. miała miejsce niebywała uroczystość, mianowicie 35 kapłanów 
z kursu ks. proboszcza T. Dylaka odprawiło Mszę św. koncelebrowaną, której przewodniczył 
Ks. dr Tadeusz Jabłoński, kanclerz Kurii Metroplitalnej w Poznaniu, a kazanie wygłosił ks. 
prob. Adamczewski, kapłani gościli się na probostwie do wieczora.





 W ostatnią niedzielę października 1973 r. miała się odbywać w Opatówku wizytacja 
duszpasterska. Niestety na probostwie zmarła 31.X. długoletnia gosposia ks. prob. Tade-
usza Dylaka, p. Franciszka Preuss. Pochowana została w Czarnkowie n/Notecią, a wizytację 
odłożył Ks. Biskup Etter do odpustu parafialnego św. Katarzyny – 25 XI. 1973 r. się odbyć 
w Opatówku wizytacja arcypasterska. Byłą wówczas piękna niedziela złotej polskiej jesie-
ni. Ks. Biskup odprawił dwie Msze św.: na pierwszej udzielił Sakramentu Bierzmowania 
257 kandydatom, druga była Msza św. odpustowa ku czci św. Katarzyny. Cał. uroczystość 
połączona z wizytacją i odpustem parafialnym była wielkim przeżyciem. Uroczystości te 
a więc wizytację i odpust poprzedziły misje parafialne trwające cały tydzień. Przeprowadzili 
je O.O. Misjonarze Oblaci z Poznania.

 16.III.1974 r. kleryk Antoni Pepel CR otrzymał w kaplicy seminaryjnej w Orchard Lake 
święcenia diakonatu z rąk ks. Biskupa Edwarda Head z Buffalo. Całą parafia łączyła się z nim 
duchowo w modlitwie.

 W grudniu 1974 r. doprowadzono wodę bieżącą na cmentarz grzebalny. Pochodzi ona 
ze studni głębinowej; instalację wodną ciągnięto od probostwa. Prace instalacyjne wykonał p. 
Leon Kluk z Wrześni, a rów kopali parafianie.

 15.XII.1974 r. z okazji trwania Roku Jubileuszowego odbył się Parafialny dzień Pojed-
nania. Cała parafia przyjęła Sakramenta [nieczytelne – przyp. red.] i uzyskała odpust jubile-
uszowy Roku Świętego w swoim kościele.





 1.IV.1975 r. Parafia Opatówko otrzymała zezwolenie na budowę nowego budynku go-
spodarczo‑garażowego o długości 12,5 m i szerokości 6 m. projekt wykonał p. inż. Stanisław 
Mankowski i letnią kuchnię.

 17 maja 1975 r. z rąk Jego Em. Jana Kard. Cody otrzymał święcenia kapłańskie diakon 
Antoni Pepel, nasz parafianin w kościele N.M.P. Anielskiej w Stanach Zjedn. 

 1 czerwca 1975 r. rozpoczęto budowę domu gospodarczo‑garażowego w pobliskim pro-
bostwie. Pracę powierzono parafianinowi mistrzowi murarskiemu Henrykowi Kotowiczowi 
z Podstolic i jego pięcioosobowej ekipie.

 15 czerwca 1975 r. na probostwie zaczęli pracę elektrycy, dokonując zmiany instalacji 
elektrycznej. Dotąd była ona na wierzchu w grubych rurkach, co szpeciło ściany, dlatego wy-
mieniając przewody umieścili je pod tynkiem.

 1.VII.1975 r. zaczął pracę w kościele stolarz p. Kazimierz Michalski dokonując wymia-
ny podłogi. Zarazem wszystko, co stare a założono nowe podkłady i deski. Zarazem założono 
nową balustradę i dostosowano prezbiterium do wymogów posoborowych. Wykonawca spo-
rządził nowy ołtarz posoborowy, stale i podium pod fotel celebransa. Starą podłogę przykryto 
nowym parkietem.

 10 sierpnia 1975 r. miały miejsce prymicje ks. Antoniego Pepla C.R., który powrócił 
z Ameryki, by po studiach w Orchard Lake spędzić wakacje w kraju. Było to wielkie przeżycie 
dla całej parafii, bo ks. Antoni był pierwszym powołaniem do stanu duchownego. 





 30 XI. 1975 r. uwieńczone zostało odpustem parafialnym ku czci św. Katarzyny odno-
wienia misji, które przeprowadzili Ojcowie Oblaci z Poznania: ks. Michał Rybczyński i ks. Kazi-
mierz Kozicki. Nauki podobały się parafianom.

 1.I.1976 r. odczytano w kościele List pasterski Episkopatu Polski poświęcony rozpoczę-
ciu przygotowań do jubileuszu 600‑lecia obrazu Matki Bożej w Częstochowie.

 13 VI. 1976 r. – 17 dzieci naszej parafii uczestniczyło pierwszy raz w pełny sposób 
w Najśw. Ofierze Mszy św. Było to wielkie przeżycie nie tylko dla nich, ale dla wszystkich 
biorących udział w tej uroczystości, bo wspominali swą I Komunię św.

 1.VII.1976 r. rozpoczęto na probostwie układanie terakoty w łazience i na korytarzu, 
a w pokojach kładzenie parkietu.

 8.VII.1976 r. przypada 25 lecie sakry biskupiej J. E. Ks. Arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka, Metropolity Poznańskiego. W czwartek, ipsa die, odbyło się okolicznościowe nabo-
żeństwo.

 7.XI.1976 r. nastąpiło uroczyste powitanie Obrazu Jasnogórskiego na terenie naszej 
Archidiecezji w Ostrowie Wlkp.

 28.XI.1976 r. odbył się odpust parafialny ku czci św. Katarzyny. Wzięli w nim udział 
wszyscy kapłani z dekanatu, a sumę odpustową z kazaniem odprawił ks. Florian Śliwa.

 26.XII.1976 r. na wakacje przyjechał z Obry, kleryk ze Zgromadzenia Księży Oblatów, 
alumn Klemens Pepel.

 24.IV.1977 r. – odczytany został list Episkopatu Polski, którego treścią było zaproszenie 
do udziału w nabożeństwie ku czci N.M.P. Królowej Polski w dniu 3 V br.

 3.V.1977r. – Święto Królowej Polski – ponowienie ślubów jasnogórskich szczególnie 
ważne dla naszej parafii, bo jeszcze w tym miesiącu będzie miało miejsce nawiedzenie kopii 
Obrazu Jasnogórskiego.









 20/21 maja 1977 roku – był to piątek i sobota. W te dni miało miejsce Nawiedze-
nie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszym kościele dla wszystkich parafian. Duchowo 
na tę wyjątkową uroczystość przygotował wiernych O. Ireneusz Chmielewski ze Zgroma-
dzenia Księży Salezjanów z Czerwińska n/W. Obraz przybył do na z parafii Grodziszczko 
między godziną 16‑17. Najpierw było powitanie, potem nabożeństwo i nocne czuwanie. 
Nawiedzenie w pierwszym dniu zaszczycił obecnością swoją, ale i zakłócił swoją nerwo-
wością ks. bp. Tadeusz Etter. Udział wiernych w piątek, na nocnym czuwaniu i w sobotę 
był bardzo wielki. Zaznaczyć wypada, że padał wtenczas deszcz i wyjątkowo było zimno, 
że nawet nie szło w całej pełni skorzystać z wybudowanego podium na zewnątrz kościoła. 
W sobotę o g. 16 Obraz przewieziony został do Targowej Górki.

 12.VI.1977 rok miał swoją uroczystość miejscowy duszpasterz Ks. proboszcz Tadeusz 
Dylak, który w tym dniu urządzał dla parafian i kapłanów dekanalnych dwudziestopięciole-
cie święceń kapłańskich i XV‑lecie pobytu w parafii. Sumę jubileuszową odprawił dostojny 
Jubilat i osobiście wygłosił homilię.

 28.IX.1977r. księża dekanatu kostrzyńskiego przybyli do Opatówka, a także katechetki 
i siostra zakonna w dzień katechetyczny. Lekcję pokazową przeprowadził ks. Tadeusz Dylak, 
a dyskusję nad jej przebiegiem kontynuowano podczas przyjęcia na probostwie w obecności 
wizytatora diecezjalnego, ks. Martenki.

 7.X.1977r. – parafia sprawiła sobie nowy karawan do przewozu zmarłych w dniu 
pogrzebu. Podwozie wykonała Spółdzielnia metalurgiczna z Wrześni, a części drewniane  
p. Kasprzak z Kaczanowa.





 16‑17‑18 marca 1978r. – odbyło się triduum dla mężczyzn, które skupiło sporo ojców 
i mężów, bo to przecież czas po Nawiedzeniu Obrazu Jasnogórskiego i zarazem przed rocz-
nicą Nawiedzenia.

 18‑19‑20 maja 1978r. odbyło się odnowienie misji nawiedzeniowych w I rocznicę Na-
wiedzenia Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Nauki głosił O. Ireneusz Chmielewski z Czerwińska. 
Parafianie pilnie przychodzili do kościoła i brali udział w nabożeństwach.

 13.VIII.1978r. zmarł Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański i Ordy-
nariusz Archidiecezji.

 23 IX 1978r. nowym Arcybiskupem Archidiecezji Poznańskiej został Ks. Arcybiskup 
Jerzy Stroba, dotychczasowy ordynariusz diecezji szczecińsko‑kamieńskiej.

 16.X 1978r. po nagłej śmierci Jana Pawła I podczas konklawe nowym papieżem został 
wybrany ks. Karol Kardynał Wojtyła z Krakowa.

 25 X. 1978r. – Jasnogórski Dzień Parafialny w Opatówku. W delegacji na Jasną Górę 
pojechał p. Patelka Józef i p. Bączkiewicz Piotr. Na miejscu zaś po rannej Mszy św. było 
czuwanie przed Małą Kopią Obrazu Jasnogórskiego zakończone wieczornym nabożeństwem 
z kazaniem, które wygłosił ks. T. Dylak.

 26 I. 1979r. zakończona została kolęda. Ks. Proboszcz Tadeusz Dylak odwiedził 300 
rodzin: 100 w Podstolicach; 20 w Małej Górce, 26 w Chociczce, 5 w Żernikach, 3 w Cegielni, 
40 w Opatówku, 110 w Zasutowie. Wszyscy przyjmowali chętnie i gościnnie.





 31.V.1979r. – Dzień chorych w Opatówku zgromadził starców, chorych, inwalidów, 
którzy wzięli udział we wspólnym nabożeństwie i przyjęli Sakramenta św.

 7.VI.1979r. – Kongregacja Dekanalna, na którą przybyli wszyscy kapłani z dekanatu 
kostrzyńskiego pod przewodnictwem ks. dziekana Lecha Ludwiczaka z udziałem wiernych. 
Księża w procesji przybyli do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. koncelebrowana z kazaniem, 
a po Mszy św. procesja żałobna.

 15.VI.1979r. rozpoczęto prace przy ogrodzeniu cmentarza w części frontowej. Podmu-
rek przygotował p. Kotowicz Henryk z Podstolic. Słupki metalowe i przęsła z mocnych prętów 
metalowych sporządził p. Skowroński z Wrześni. Również nową bramę metalową i furtkę wy-
konał i osadził p. Skowroński.

 1.VII.1979r. rozpoczęto prace przy budowie salki katechetycznej. Ze zgromadzonego 
materiału przedłużony został o 5 metrów budynek gospodarczo garażowy. Prace murarskie 
wykonał p. Kotowicz Henryk. Podłogę założył p. Kasprzak z Kaczanowa. Okno odkupiono 
od p. Kuczy Edwarda.

 10.VIII.1979r. stary budynek gospodarczy jeszcze nie miał wymurowanych szczytów 
tylko prowizoryczne z desek. Pan Kazimierski Stanisław wykonał tę pracę, dlatego śnieg nie 
zawiewa strychu, a złodzieje nie kradną siana.



Lata 1980





 1.I.1980r. W uroczystości Macierzyństwa N.M.P. przypomnieliśmy sobie, że trwa V 
Rok Wdzięczności za obecność Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, w Duchowej Stolicy Ma-
ryjnej w Polsce.

 23.III.1980r. – dziś w V Niedzielę w W. Postu w kościele urządzono poświecenie krzyży 
osobistych i rodzinnych na znak wdzięczności Bogu, że dał nam Zbawiciela. Wobec podniesio-
nych krzyży wszyscy wyznali wiarę.

 26.V.1980r. W dniu Matki Kościoła dziesięciu naszych parafian uczestniczyło w uro-
czystościach odpustowych na Świętej Górze pod hasłem: „Rodzina Szkołą Świętych”. Wrócili 
pełni wrażeń.

 1.VI.1980r. dziewiętnaście dzieci naszej parafii pierwszy raz w pełny sposób uczest-
niczyło w Mszy św. Było to dla nich wielkim przeżyciem, gdy w sercu mogli gościć samego 
Zbawiciela.

 15.VIII.1980r. w samo święto Wniebowzięcia mała grupa parafian udała się do Lichenia, 
do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski.

 26.VII.1980r. w dniu Matki Bożej Jasnogórskiej specjalnym nabożeństwem staraliśmy 
się obudzić uczucia wdzięczności za łaski otrzymane osobiście i społecznie za przyczyną M. 
Bożej J.

 12 X.1980r. – w kościele odprawione zostało dziękczynne nabożeństwo do Matki Bożej 
za bezmiar łask otrzymanych w latach Jej Peregrynacji. Odczytano w tej sprawie list Episko-
patu.

 23.XI.1980r. parafianie uczcili swoją Patronkę, św. Katarzynę w zewnętrzną uroczy-
stość odpustową. Sumę odprawił ks. mgr Remigiusz Pieprzyk i zarazem był kaznodzieją.





 2.II.1981r. Dzieci drugiej klasy przygotowującej się do I Komunii św. etapami przeży-
wają tę uroczystość już naprzód. I właśnie dzisiaj w dniu Matki Boskiej Gromnicznej przeży-
wały poświęcenie i przyjmowanie świecy która jest znakiem Chrystusa – Światłości Świata.

 15.IV.1981r. Parafianie się cieszą, bo do tej pory nikt jeszcze w parafii nie umarł. 
Widocznie P. Bóg im błogosławi. Oby tak było dalej.

 5.VI.1981r. – parafianie licznie chodzili na nabożeństwa majowe, ale ten liczny udział 
zmalał już w pierwszych dniach czerwca, bo kościół świeci pustką podczas nabożeństw do M. 
Serca P. Jezusa. I też mają miejsce ładne czytania.

 3.IX.1981r. w czasie wakacji w parafii niemal nie było dzieci, bo większość wyjechała 
na kolonie, gdzie mało chodzili do kościoła. Z nastaniem nowego roku szkolnego znowu jest 
gwarno, a podczas nabożeństw zapełniają kościół.

 5.X.1981r. trwa złota polska jesień, więc można przeprowadzić zewnętrzny remont 
plebanii. Pan H. Kotowicz ze swoimi ludźmi uzupełnili brakujące tynki i przetarli całą po-
wierzchnię ścian.

 15.X.1981r. Pan Bogdan Nowak z Wrześni podjął się wymalowania nie tylko zewnętrz-
nych ścian plebanii, ale także jadalni i kuchni.

 1.XI.1981r. parafianie licznie przyszli na cmentarz, jakby czuli, że po strajkach i niepo-
kojach zbliża się ponury stan wojenny, który został ogłoszony 13 grudnia 1981roku.





 30.I.1982r. W czasie kolędy najgorliwsi są ministranci. Nie tylko, że regularnie, na czas 
przychodzili, ale nawet zwalniali się ze szkoły. Zdarzało się, że zamiast dwóch przychodziło 
czterech i przez siłę wdzierali się do samochodu, bo każda para twierdziła, że im się należy tego 
dnia kolędować.

 15.IV.1982r. Przy pięknej wiosennej pogodzie w parafii urządzono „dzień chorych”. 
Była to wielka radość dla słabujących i starszych ludzi, którzy w piątym dniu oktawy wielka-
nocnej w pełny sposób uczestniczyli we Mszy św.

 6.VI.1982r. Siedemnaścioro dzieci ku radości rodziców, krewnych, całej parafii i swojej 
własnej przeżywało ze wzruszeniem uroczystość I Komunii św. przyjmując do swojego serca 
P. Jezusa.





 15.VII.1982r. Zabytkowy nasz kościół parafialny z 1752 r. p. w. św. Katarzyny nawie-
dziła osobliwa grupa młodzieży niepełnosprawnej na wózkach inwalidzkich. Przybyli z Tar-
gowej Górki, gdzie stacjonują. Ks. Proboszcz Dylak opowiedział im historię parafii i kościoła, 
ukazując piękne obrazy, figury i rzeźby. Na pożegnanie obdarowani zostali cukierkami.

 22.VIII.1982r. Parafia przeżywała sekundycję byłego parafianina i długoletniego mi-
nistranta, który w 1975 roku zdał maturę, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, 
w Obrze ukończył Seminarium Duchowne i choć rodzice w międzyczasie wyprowadzili się 
do Nowego Miasta nie zapomniał o Opatówku. Dostojny celebrans ks. Klemens Peppel zara-
zem wygłosił kazanie o „Miłości Matki”. Po sumie z rodzicami gościł się na plebanii.

 10.IX.1982r. Do czterech powołań męskich do kapłaństwa doszło trzecie powołanie żeńskie 
do zakonu, bo oto Bernadeta Majchrzak z Małej Górki, ur. 25 kwietnia 1958 r. wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Ma wykształcenie ekonomiczne średnie i dotąd 
pracowała w PZU.

 15.X.1982r. Parafia otrzymała dary zagraniczne, głownie w postaci mąki. Parafianie 
chętnie przychodzą na salkę katechetyczną, by nabyć ten darmowy produkt i w ten sposób 
wesprzeć swój budżet rodzinny.

8 XII. 1982r. Z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia młodzież ma swoje stanowe triduum, 
w środę, w czwartek, w piątek, a w sobotę spowiedź. W tym roku brało nim udział więcej chłop-
ców i dziewcząt, może dlatego, że jesteśmy przed wizytacją pasterską i przed przyjazdem Ojca 
świętego do Ojczyzny.

W kronice brak zapisów w latach: lipiec 1982 – sierpień 1995.





























































































































































































































































































































Dożynki parafialne – 11 września 2011
 Mszę św. dziękczynną poprowadził ks. Maciej Melaniuk Proboszcz Parafii Matki Bo-
skiej Częstochowskiej z New Jersey (USA).

 Symboliczny wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Opatówka. Do kościoła 
wnieśli go p. Andrzej Tabaka i p. Bartłomiej Kucza.

 Tegoroczny Rodzinny Festyn Parafialny uświetnił swoją obecnością biskup pomocniczy 
Archidiecezji Wrocławskiej Edward Janiak.
 





Zmianie uległa  lokalizacja  cmentarnego śmietnika (nowa część cmentarza). Prace w toku. 



Firma pana Sławomira Migdalskiego postawiła zadaszenia na narzędzia na cmentarzu.

23 września br. Parafia przeżywała wizytację kanoniczną, której dokonał J.E.Ks. Bp Wojciech 
Polak. 



 Plan wizytacji: od godz. 10.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowie-
dzi św.; o godz. 11.00 Msza św. dla osób starszych i chorych, zakończona błogosławieństwem 
Eucharystycznym; o godz. 12.15 procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych;

o godz. 13.00 obiad, na który zostali zaproszeni wdowcy, przezywający w roku 2011 śmierć 
współmałżonka (‑ki)



 na godz. 15.00 zostali zaproszeni do Kościoła rodzice ze swoimi pociechami  
na specjalne błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci; 

o godz. 15.30 odbyło się spotkanie z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną oraz przedstawiciela-
mi istniejących w Parafii wspólnot;



o godz. 17.00 odbyła się uroczysta Msza św. w Intencji wszystkich Parafian;
na zakończenie wizytacji, o godz. 20.30, miało miejsce spotkane w Centrum Parafialnym 
z lektorami dyżurnymi oraz młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.



 24 września 2011 r. zmarła p. Helena Czelusta (102 lata), mieszkanka Chociczki, naj-
starsza parafianka; pogrzeb odbył się 28 września 2011 r.

 25 września 2011 r. dokonano wyboru zarządu Parafialnej Grupy Rowerowej (PGR)
  Prezes – p. Joanna Kujawa (Zasutowo)
  v‑ce prezes – p. Paweł Hofmann (Podstolice)

 PGR liczy 50 członków





Październik
 „Abyśmy codziennie czytali Słowo Boże i starali się nim żyć” – tak brzmi intencja ogól-
na modlitwy, która towarzyszy tegorocznym październikowym nabożeństwom różańcowym 
(wtorki, czwartki, piątki i soboty godz. 16.30).

2 października rozpoczął się 67. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Komunia z Bogiem – źró-
dłem miłosierdzia”. Chrześcijanin, pragnący czynić miłosierdzie innym, sam musi pozosta-
wać w komunii z Bogiem, który jest miłością”.

2 października Parafialna Grupa Rowerowa zorganizowała swoją pierwszą wyprawę. Celem 
było Grodziszczko koło Giecza. Uczestniczyło w niej 35 osób. Szczegóły wyjazdu na parafial-
nej stronie internetowej.

9 października przypadł XI już Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem: „Jan Pa-
weł II – Człowiek modlitwy”. W tym dniu parafianie wspomogli swoją ofiarą pieniężną 
(640 zł) fundusz stypendialny przeznaczony dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Parafialna Grupa Rowerowa zorganizowała 16 października kolejny wyjazd, tym razem 
do miejscowości Jezierce – okolice Babskich, lasy nekielskie. W programie przejazd na Jezierce 
(około 17km), ognisko w wigwamie. Uczestniczyły 22 osoby. Szczegóły wyjazdu na parafialnej 
stronie internetowej.

22 października 2011 w Centrum Parafialnym o godz. 18.00 ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz 
rozpoczął wykład inaugurujący nowy rok akademicki na naszym Wiejskim Uniwersytecie. Ty-
tuł wykładu: „Człowiek adresatem powołania chrześcijańskiego. Podstawy antropologii chrze-
ścijańskiej”. 





 23 października Parafialna Grupa Rowerowa zorganizowała ostatnią w tym sezonie 
wycieczkę rowerową, tym razem do Milkarowa. Wzięło w niej udział 20 osób. Zdjęcia i dodat-
kowe informacje na parafialnej stronie internetowej.

 23 października w Katedrze gnieźnieńskiej student V roku Seminarium Bartłomiej Blat 
przyjął kandydaturę do diakonatu. Gratulujemy i pozostajemy w modlitwie.

 31 października, w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, okolicznościową homilię 
podczas Mszy Św. wygłosił Ks. Prof. dr hab. Marek Pyc.

Listopad

 Parafialna Grupa Rowerowa (PGR) zorganizowała 5 listopada br. pieszą wycieczkę 
z metą w szkole w Nowym Folwarku (ok. 4,5 km). Był to rajd zorganizowany przez wrzesiński 
oddział PTTK z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. Wzięły w nim udział 24 osoby. 
Serwis fotograficzny na parafialnej stronie internetowej.

 W Niedzielę Solidarności z Kościołem Prześladowanym (13 listopada) zebraliśmy 
na pomoc chrześcijanom w Sudanie kwotę 1250 zł. Kwota została przekazana 
na konto Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.





 19 listopada br. odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim Uniwersytecie. Wy-
kład zatytułowany: „Normatywny charakter Bożego powołania – prawo moralne” wygłosił 
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.

 25 listopada 2011 r. Mszę św. odpustową ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej od-
prawił proboszcz naszej parafii ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz, kazanie wygłosił ks. Czesław 
Kroll proboszcz wrzesińskiej parafii pw. Św. Krzyża na Lipówce.

 Podczas Mszy św. Wspólnocie Parafialnej zostało przedstawionych 20 kandydatów – 
uczniów klasy III gimnazjum – którzy wypowiedzeniem słowa „jestem” wyrazili wolę przyję-
cia za rok Sakramentu Bierzmowania.



 27 listopada 2011 zawitał do naszej Wspólnoty Parafialnej J.E. Ks. Bp Wojciech Polak 
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, 





który udzielił Sakramentu Bierzmowania 18 osobom. Rodzice i bierzmowani dziękując  
Ks. Bp. Wojciechowi Polakowi za udzielenie tego sakramentu, podkreślili  jego znaczenie  
w umacnianiu wiary i budowaniu trwałej więzi z Kościołem.

Adwentowa pielgrzymka do Wiednia - 30.11-03.12.2001r.
 Podczas wyjazdu uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość obejrzenia szopki bo-
żonarodzeniowej w Bazylice w Bardzie Śląskim, nawiedzić Sanktuarium św. Cyryla 
i Metodego w Welehradzie (Czechy). Każde miejsce w Wiedniu okazało się wyjątkową atrakcją, 
a więc i Jarmark Adwentowy, i udziału w koncercie „Take Five” w Musikverein Wien, Gros-
ser Sall, a także uczestniczenie w Mszy św. na Kalhenbergu, zwiedzenie Pałacu Schönbrunn; 
nocny spacer przepięknie udekorowanymi (iluminacja bożonarodzeniowa) ulicami i zaułkami 
stolicy Austrii (Ring, Stary i Nowy Hofburg, Belweder, dom Hundertwassera, katedra św. 
Szczepana…).



 Co odważniejsi zdecydowali się nawet na jazdę na diabelskim młynie na Praterze. 
W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się niedaleko Brna (Morawy), by zwiedzić Morav-
ski Kras.







Grudzień

Festyn adwentowy 11 grudnia 2011 r.

 Po raz kolejny odbył się w naszej Wspólnocie Parafialnej Festyn adwentowy, 
na którym można było nabyć świece adwentowe, opłatki, smaczne pierniki (wyrób parafia-
nek: p. Marii Kostrzewskiej, p. Lucyny Gauzy, p. Stanisławy Szewczyk, p. Marii Dudek, 
p. Mieczysławy Patelki i p. Iwony Polerowicz), ręcznie malowane bombki (z dedykacją 
na życzenie) w wykonaniu p. Barbary Sawy, a także porozmawiać przy filiżance dobrej kawy 
i pysznym cieście (wyrób p. Bronisławy Kotowicz i p. Justyny Cibail).





 11 grudnia br. Parafialna Grupa Rowerowa zorganizowała spacer po hasłem: „SZUKA-
MY MIKOŁAJA” – w lesie przy Zasutowie. W poszukiwaniu Mikołaja wzięło udział 15 osób. 
Foto serwis na parafialnej stronie internetowej.

 17‑18 grudnia lektorzy i ministranci (Mateusz Blat, Jakub Gromadziński, Bartosz Jusz-
czak, Krystian Lonka, Paweł Tabaka, Łukasz Tobera i Mikołaj Zielonka) wzięli udział w kursie 
dla ceremoniarzy, który odbywał się w klasztorze w Mogilnie.

 17.12.2011 r. odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim UNI. Temat wykładu: 
„Rozpoznanie i przyjęcie powołania ludzkiego – fenomen sumienia” – prelegent: ks. dr hab. 
Andrzej Bohdanowicz





 23 grudnia rodzice i dzieci komunijne ubierali choinkę i żłóbek. Choinkę w tym roku 
do kościoła ufundowali państwo Bogaczyk z Małej Górki.

 Nabożeństwa roratnie odbywały się w naszym kościele o godzinie 6.30 we wtorki, 
czwartki i soboty. Mimo tak wczesnej pory w kościele gromadziło się wielu parafian. Uczniowie 
klasy III gimnazjum czytali lekcje podczas tych nabożeństw. Dzieci uczestnicząc w roratach, 
odbierały owieczki, na których wypisywały swoje dobre uczynki. Na ostatnich oratach spo-
śród owieczek wybrano jedną, zwycięską – a główną nagrodą był rower. Właścicielką pojazdu 
stała się Sandra Gromadzińska. Ksiądz Proboszcz nagrodził dzieci uczestniczące w roratach 
upominkami. Olbrzymie wrażenie wywarł na uczestniczących w kościele, po zakończeniu 
ostatnich rorat, Kuba Wesołowski (lat 5), który na prośbę ks. Proboszcza odśpiewał kilka zwro-
tek kolędy „Wśród nocnej ciszy…”







 Papież Benedykt XVI w Orędziu na 44 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 
pisał: „Od kapłanów wymaga się zdolności do obecności w świecie cyfrowym (…), aby głosi-
li Ewangelię, wykorzystując, obok tradycyjnych narzędzi, możliwości nowej generacji środ-
ków audiowizualnych”. Jednym ze sposobów głoszenia Dobrej Nowiny, zwłaszcza ludziom 
młodym, jest obecność Kościoła na popularnych portalach społecznościowych. Nasza parafia 
ma od kilku dni swój własny profil na Facebooku. Adres www.facebook.com/pages/Parafia‑pw-
‑św‑Katarzyny‑Aleksandryjskiej‑w‑Opatówku‑Opatówko/207660889317043
Już 17 osób polubiło naszą stronę!!!

 Przychodzisz do nas co roku, Panie…– taki tytuł nosiło przedstawienie bożonarodze-
niowe zaprezentowane w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2011r., w naszym kościele. 
Spektakl przygotowali obecni i byli uczniowie Zespołu Szkół w Zasutowie: Magdalena Czaj-
kowska, Paulina Juszczak, Aleksandra Cibail, Natalia Moch, Sylwia Liske, Piotr Czajkowski 
i Mateusz Blat pod kierunkiem p. Krystyny Jagodzińskiej. Pan Wiesław Ślebioda (organista) 
akompaniował Magdzie i Paulinie podczas wykonywania przez nie kolęd: Bóg się rodzi, Nie 
było miejsca dla Ciebie, O gwiazdo Betlejemska oraz utworów Ciągły niepokój (piosenka re-
ligijna) i Modlitwy Bułata Okudżawy (zdj. 26). Podczas przedstawienia zaprezentowane zo-
stały teksty literackie nawiązujące do wydarzeń związanych z narodzeniem Chrystusa oraz 
Orędzie z groty betlejemskiej Lamberta Nobena. Po występie rozpoczęła się pasterka.







Bilans roku 2011
Chrzty ‑ 23
Śluby ‑ 16
Zgony ‑ 11

Do komunii św. przystąpiło 16 dzieci

Jubileusze małżeńskie
25‑lecie pp. Katarzyna i Robert Dwerniccy (czerwiec)
  pp. Joanna i Stanisław Miśkiewiczowie (wrzesień)
50‑lecie pp. Bronisława i Henryk Kotowiczowie (kwiecień)
  pp. Teresa i Roman Kobielakowie (czerwiec)
  pp. Teresa i Józef Świerkowscy (październik)

30 rocznica małżeństwa
 pp. Jolanta i Krzysztof Borczuchowie (luty)
 pp. Elżbieta i Grzegorz Salomonowie (wrzesień)
35 rocznica małżeństwa
 pp. Wanda i Zbigniew Gromadzińscy (luty)
 pp. Maria i Tadeusz Pokładeccy (czerwiec)
 pp. Anna i Zenon Przybyłowie (wrzesień)
40 rocznica małżeństwa
 pp. Stefania i Józef Staszakowie (listopad)

45 rocznica małżeństwa
 pp. Monika i Teofil Jaszczakowie (wrzesień)
 pp. Barbara i Florian Sommerfeld (październik)











Styczeń

 W tym roku ksiądz Proboszcz zaproponował nieco inną formę przeżycia tzw. ko-
lędy. Zamiast tradycyjnych odwiedzin w domu zaprosił do Kościoła na Mszę św., a potem 
do Centrum parafialnego na wspólne śpiewanie kolęd, rozmowę oraz skromny poczęstunek 
(kawa, herbata, pierniki). Uwzględniając możliwości lokalowe, cała Parafia została podzielona 
na 11 sąsiedzkich wspólnot. Przy okazji spotkania w Centrum można było złożyć tradycyjną 
ofiarę kolędową. Nowa forma kolędy może przyczynić się do jeszcze lepszego zintegrowania 
Mieszkańców Parafii. 









Plan kolędy:

26.12.2011 – mieszkańcy Małej Górki

6.01.2012 – Mieszkańcy Chociczki i Żernik

7.01.2012 – Mieszkańcy Opatówka (Opatówko za Lasem, Opatówko od Państwa Białasów 

do państwa Juszczaków i Mieszkańcy bloku nr 24)

8.01.2012 – Mieszkańcy Opatówka (Mieszkańcy bloku nr 22 + ul. Dworcowa do budynku 

„dworcowego” włącznie)

14.01.2012 – Mieszkańcy Podstolic (od torów ul. Kasztanowa strona lewa do skrzyżowania 

na Gąsiorowo i strona prawa do bloku nr 38 włącznie)

15.01.2012 – Mieszkańcy Podstolic (ul. Kasztanowa strona prawa od bloku nr 38 do Pałacu 

+ Mieszkańcy ul. Polnej „Osiedla Bajkowego”)

21.01.2012 – Mieszkańcy Podstolic (ul. Kasztanowa od skrzyżowania strona lewa do końca)

22.01.2012 – Mieszkańcy Zasutowa (ul. Polna + ul. Wrzesińska numery parzyste)

28.01.2012 – Mieszkańcy Zasutowa (ul. Wrzesińska numery nieparzyste, ul. Motelowa, 

ul. Sosnowa + Leśniczówka)

29.01.2012 – Mieszkańcy Zasutowa (ul. Szkolna, ul. Kwiatowa, ul. Cicha i ul. Słoneczna)

2.02.1012 – Mieszkańcy Zasutowa (ul. Krótka, ul. Leśna i Ogrodowa)





 W Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli została zebrana na Fundusz Misyjny 
tj. na pomoc Siostrze Renacie z Nowokubianki w Kazachstanie kwota 445 zł 18 gr. Pieniądze 
te przeznaczone są na funkcjonowanie ochronki dla ubogich dzieci, którą Siostry prowadzą.

 W II Niedzielę stycznia została zebrana na potrzeby inwestycyjne Parafii kwota 1060 zł. 
W ostatnim czasie zostały założone dwa okna w piwnicy, żaluzje na wszystkie dolne okna 
plebanii, biuro parafialne zostało wyposażone w 3 stylowe szafy na dokumenty i książki oraz 
zostało odnowione biurko.

 16 i 17 stycznia 2012 r. trwały prace przy odwodnieniu terenu wokół plebanii, Cen-
trum parafialnego i cmentarza. Została położona instalacja drenarska odprowadzająca nad-
miar wody ze stawku do rowu melioracyjnego znajdującego się na polu Panów Klimczaków. 
Spowodowało to znaczne obniżenie się poziomu wody w stawku i powolne osuszanie przyle-
głych terenów. 





 21 stycznia 2012 r. na plebanii odbyło się spotkanie robocze pomysłodawcy 
i twórców kalendarza parafialnego na 2013 r. ks. Andrzeja Bohdanowicza, p. Barbary Sawy, 
p. Radosława Dankowskiego i skromna osoba piszącej ten tekst – K.J.







 W dniach 27‑29 stycznia 2012 lektorzy młodsi i ministranci (Mateusz Blat, Jakub Gro-
madziński, Bartosz Juszczak, Krystian Lonka, Paweł Tabaka, Łukasz Tobera i Mikołaj Zie-
lonka) wzięli udział w kolejnym już (drugim) kursie dla ceremoniarzy, który odbywał się 
w klasztorze w Mogilnie.





 Na spotkaniu Radnych z Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, które odbyło się w Nie-
dzielę dnia 29 stycznia br. dokonano posumowania minionego czasu oraz nakreślono perspek-
tywy na przyszłość. Rada Duszpasterska została nieco przeorganizowana. Kilka osób z Rady 
weszło do tzw. Zespołu Pastoralnego, który ma troszczyć się o piękno liturgii oraz działać  
na odcinku katechetycznym. Inni przeszli do Zarządu powstającego przy naszej parafii Ze-
społu „Caritas”. Ks. Proboszcz ma także nadzieję na narodziny Grupy Psałterzystów, któ-
rej członkowie byliby zaangażowani szczególnie w śpiewanie psalmów responsoryjnych 
podczas liturgii. Radni myślą także o powołaniu Zespołu ds. Budowy Centrum Parafialne-
go. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim osobom z dotychczasowej Rady za zaangażowanie 
i troskę o Parafię.



 Ksiądz Proboszcz poinformował, iż ofiary złożone przy okazji spotkań kolędowych zostały 
w całości wykorzystane na aktualne zobowiązania finansowe Parafii (melioracja 5 000 zł; trzy 
nowe szafy do biura parafialnego i renowacja biurka 4 200 zł; badania geologiczne terenu  
pod budowę Centrum 700 zł).

 Liczba osób, które lubią na Facebooku Parafię pw św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 80.





Luty

 4 lutego w Centrum Parafialnym odbyło się zebranie członków i sympatyków Parafial-
nej Grupy Rowerowej. Pani Prezes, Joanna Kujawa, przedstawiła plany działalności „PGR‑u” 
na nadchodzący sezon (szczegółowy harmonogram na stronie internetowej parafii). Skarbni-
kiem PGR‑u została wybrana p. Agnieszka Hofmann.





 4 lutego 2012 r. odbyło się także spotkanie inicjujące powstanie parafialnej „Caritas”. 
Wybór Zarządu Caritas (zdj. 16.):

Przewodniczący – ks. Andrzej Bohdanowicz 
z‑ca przewodniczącego – p. Mariusz Cibail (Zasutowo), p. Dorota Nikodem (Opatówko) 
skarbnik – p. Wiesław Liske 
sekretarz – p. Angelika Tonder (Zasutowo) 
członkowie: p. Mieczysława Patelka (Zasutowo) 
                      p. Teresa Juszczak (Opatówko) 
                      p. Grzegorz Stangreciak (Opatówko) 
                      p. Agnieszka Hofmann (Podstolice) 
                      p. Ryszard Nowaczyk (Mała Górka) 
                      p. Kazimierz Kosmala (Chociczka) 
                      p. Róża Tobera (Zasutowo) 
                      p. Małgorzata Plucińska 
młodzież:    Joanna Tobera (Zasutowo) 
                    Paulina Juszczak (Opatówko)
 



 W tym roku szkolnym każdy trzeci piątek miesiąca w Centrum parafialnym ks. pro-
boszcz prowadzi katechezę dla młodzieży z klas gimnazjalnych.



 18 utego br. w Centrum parafialnym w ramach Wiejskiego Uniwersytetu odbył się ko-
lejny wykład ks. dr. hab. Andrzeja Bohdanowicza. Temat wykładu: „Realizacja powołania 
chrześcijańskiego w czynie osoby”.



 19 lutego 2012 r. ks. proboszcz odprawił Mszę św. w domu w intencji Pana Leona 
Cierzniewskiego z okazji 95. urodzin oraz w Intencji Złotych Jubilatów Państwa Aleksandry 
i Leona Cierzniewskich.



 W sobotę 25 lutego o godz. 15.30 w Centrum Parafialnym odbyło się spotkanie dla 
Niewiast Żywego Różańca, połączone z pokazem multimedialnym, które poprowadził Ks. Jan 
Franciszek Jabłoński z Gniezna.





Marzec
  Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, dekretem 
z dnia 20 lutego br. zatwierdził na okres 3 lat nową Radę Duszpasterską Parafii Opatówko.





 Pani Paulina Dutkowska, dekretem Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia, Wikariusza General-
nego, otrzymała misję kanoniczną do pełnienia funkcji Parafialnej Doradczyni Życia Rodzinnego 
na okres jednego roku. Tym samym w naszej Parafii rozpoczyna swoją działalność Katolicka 
Poradnia Życia Rodzinnego.

 10‑11.03 oraz 17‑18.03 (sobota i niedziela) odbyły się parafialne rekolekcje wielkopost-
ne, które poprowadził Ojciec duchowny Seminarium w Gnieźnie Ks. Dariusz Larus. Nauki 
rekolekcyjne nawiązywały do tematu modlitwy. W sobotę o godz. 18.00 odbyły się dodatkowe 
spotkania z Ojcem rekolekcjonistą w Domu Parafialnym. Zaproszenie skierowane było m.in. 
do osób pełniących jakiekolwiek funkcje i posługi w naszej Wspólnocie Parafialnej tj.: Rady 
Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Niewiast Żywego Różańca, Zespołu Pastoralnego, Parafial-
nego Zespołu Caritas, Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, Lektorów starszych 
i młodszych oraz wszystkich pragnących pogłębienia swojej duchowości.









 Zebranie nowej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Ekonomicznej odbyło się 15 marca 
2012. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej został pan Sławomir Czajkowski, a Sekreta-
rzem – pani Krystyna Jagodzińska.



 15 marca br. został powołany Zespół ds. Budowy Domu Parafialnego w składzie:  
p. Henryk Kotowicz, p. Zenon Duszyński, p. Andrzej Miśkiewicz, p. Marian Podsadny  
i p. Ryszard Patelka.  
 Na prośbę pana Piotra Wesołowskiego nastąpiła zmiana na stanowisku grabarza. Jego 
obowiązki przejął pan Zbigniew Grzechnik. 
 Sześciu ministrantów i lektorów przebywało w dn. 16‑18 marca br.  w Mogilnie na III 
stopniu kursu ceremoniarza.





 24 marca br. w Domu Parafialnym odbył się kolejny wykład na „Wiejskim Uni”, zaty-
tułowany: „Zaangażowanie w powołanie chrześcijańskie”. Wykład wygłosił ks. dr hab. Andrzej 
Bohdanowicz.

 W niedzielę 25 marca br. – dzień bez domowego obiadu. Parafialny Zespół Caritas za-
prosił w godz. od 11.30 do 14.00 do Domu Parafialnego na wielkopostną zupę. Ofiary złożone 
przy tej okazji zostały przeznaczone na wsparcie wakacyjnego wyjazdu grupy dzieci niepełno-
sprawnych z Mielżyna.



Ks. Prymas  z dniem 27 marca br. zezwolił panu Piotrowi Wesołowskiemu na pełnienie funkcji 
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej przez okres jednego roku z możliwością dalszego 
przedłużenia. 





Kwiecień
 14 kwietnia br. porządkowano skarpę wokół stawu. 

 15 kwietnia przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Parafialny Zespół „Caritas” po raz 
pierwszy obchodził swoje patronalne święto. Do dnia dzisiejszego do Parafialnego Zespołu „Ca-
ritas” zapisało się w charakterze wolontariuszy 13 osób. Deklaracje członkowskie wspierające 
materialnie „Caritas” złożyło 20 osób na łączną kwotę 2 464 zł (w ciągu roku). Pomoc jakiej 
„Caritas” już udzieliła na zewnątrz (turnus rehabilitacyjny dzieci z Domu Pomocy Społecznej 
z Mielżyna) wynosi 1 095 zł 20 gr (zupa postna w V Niedzielę Wielkiego Postu = 761,20, puszka 
z adoracji Krzyża = 284 zł i ofiara anonimowa = 50 zł).







 Parafia wydała widokówki z wizerunkiem kościoła w Opatówku (3 ujęcia). Projekt wido-
kówek wykonał p. Radosław Dankowski.

 W sobotę 21.04. br. we Wrześni w Parafii Farnej, w godz. od 9.00 do 13.00 odbyło się 
spotkanie formacyjne dla przedstawicieli Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych. Naszą Parafię 
reprezentowali pani Krystyna Jagodzińska i pan Marian Juszczak. 





 W sobotę 21.04. br. o godz. 18.00 odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim Uni-
wersytecie zatytułowany: „Odmowa realizacji powołania – grzech”. Wykład wygłosił 
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.

 21 kwietnia 2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 106.



 W ostatnim tygodniu kwietnia rozpoczęły się prace przy porządkowaniu otoczenia staw-
ku. Kamienie do umocnienia brzegów stawu dostarczyli: pan Paweł Stanisławski, pan Andrzej 
Tabaka, panowie Klimczakowie; przy porządkowaniu otoczenia wzięli udział: pan Wiesław 
Liske, pan Andrzej Tabaka, rodziny państwa Juszczaków i Woźniaków.



















 12 maja br. piękna muzyka symfoniczna i operowa zabrzmiały w Kościółku w Nekielce. 
Studenci Wydziału Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Rafała 
Renza zaprezentowali się w programie Od Bacha do Bernsteina.

 Młodzi muzycy zjechali do Nekielki z różnych stron Polski: Lublina, Wrocławia, Krosna 
Odrzańskiego, Bolesławca, Szczecina, Myśliborza, Sanoka, Szczecinka, Warszawy, Bydgoszczy, 
Gdańska, Białegostoku, Olsztyna, Leszna, Konina, Turku, Poznania, a także z zagranicy: Berli-
na i Brześcia.
 
 Szczególne podziękowania należą się Ks. dr. hab. Andrzejowi Bohdanowiczowi i Panu 
Rafałowi Renzowi za pomysł w zorganizowaniu koncertu i jego realizację oraz Pani Annie Ka-
reńskiej za udostępnienie poewangelickiego Kościółka Nekielce.





 W dniach 21 – 23 maja 2012 r. trwały rekolekcje szkolne, które poprowadziła Wspólnota 
Dominikańska z Krakowa. W programie rekolekcji znalazły się m.in.: w pierwszym dniu – 
udział we Mszy św. odpustowej ku czci Św. Jana Nepomucena, we wtorek 22 maja piesza piel-
grzymka do Małej Górki z okazji 71. rocznicy zamordowania przez hitlerowców 25 Polaków; 
godz. 19.00 – nabożeństwo majowe przy pomniku w Małej Górce. W trzecim dniu rekolekcji, 
po katechezach w szkole, o godz. 11.30 odbyło się nabożeństwo pokutne oraz Msza św. w Kościele











 10 maja br. w Domu Parafialnym członkowie: Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, 
Zespołu Pastoralnego, Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich i Zespołu 
„Caritas”, przedstawicielki Niewiast Żywego Różańca oraz Parafialnej Grupy Rowerowe ze-
brali się na spotkaniu imieninowo‑roboczym związanym ze zbliżającym się Rokiem Wiary. 





 Dnia 13 maja br. o godz. 10.15 w Katedrze Gnieźnieńskiej Bartłomiej Blat przyjął świę-
cenia Diakonatu. Wyjazd na uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Powołań 
Kapłańskich.





 18 maja 2012 r. w Domu parafialnym o godz. 19.00 odbyła się kolejna katecheza dla 
uczniów klas gimnazjalnych.

 19 maja 2012 r. ostatni już w tym roku akademickim wykład na wiejskim Uniwersytecie 
wygłosił Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz. Tytuł wykładu: „Kazanie na Górze – wielka karta 
moralności chrześcijańskiej”.

 21 maja br. odbyła się po raz kolejny Msza św. odpustowa ku czci Św. Jana Nepomucena 
(tzw. Odpust Wikariuszowski).Niestety, niewielu parafian wzięło w nim udział.

 W trzecim tygodniu maja porządkowano teren wokół kościoła i plebanii. Usunięto płot 
oddzielający teren kościoła od domu pogrzebowego (pan Marian Juszczak, pan Bolesław Folu-
szyński) oraz wzmocniono fundamenty pod ołtarz polowy na cmentarzu (firma pana Włady-
sława Duszyńskiego). Natomiast firma pana Stanisława Warczyńskiego odnowiła dwa gro-
bowce przy Kościele.





 26 maja br. na plebanii odbyło się spotkanie formacyjne Niewiast Żywego Różańca. 
Spotkaniu patronowała Św. Zofia.

 27.05. br. PGR zorganizowało wyjazd do leśniczówki w Milkarowie pod hasłem „Dzień 
Dziecka.

 31 maja 2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 117.



Czerwiec

3 czerwca br. – Niedziela Trójcy Przenajświętszej – do I Komunii Świętej w naszej Parafii 
przystąpiło 12 dzieci.



 W pierwszą Niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 8.00 służbę ministrancką 
przy ołtarzu pełnią „Ministranci‑Seniorzy” (po raz pierwszy ministranci seniorzy służbę peł-
nili na Mszy św. w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych 2012).



 6 czerwca br. Mszę św. odprawił Ks. Sławomir Jessa, Kapelan Szpitala w Inowrocławiu, 
który w tym roku obchodzi swój Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Stowarzyszenie Wspierania 
Powołań Kapłańskich zaprosiło do wspólnej modlitwy w intencji Jubilata.



 21 czerwca br. czterej Księża Neoprezbiterzy: Ks. Jakub Janiak (Par. pw. Św. Mikołaja 
w Ujściu), Ks. Krystian Piekuciński (Par. pw. Św. Floriana w Żninie), Ks. Konrad Wysocki 
(Par. Farna we Wrześni) i Ks. Mariusz Zawadzki (Par. pw. Św. Andrzeja Ap. w Klecze-
wie) odprawili Mszę Św. sekundycyjną połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym i pa-
miątkowym obrazkiem.





 W Boże Ciało 7.06.2012 r., po centralnej Mszy św. z udziałem zaproszonych Księży, od-
była się procesja do 4 ołtarzy trasą biegnącą z Opatówka – 1. ołtarz przy figurze Matki Boskiej  
z Lourdes – do skrzyżowania dróg Podstolice‑Gąsiorowo – 2. ołtarz przez Podstolice ‑3. oł-
tarz przy Figurze koło Spółdzielni – następnie powrót do Opatówka – 4. ołtarz przy Ko-
ściele. Cała trasa procesji wynosi 2.900 m. Osoby, dla których proponowana trasa procesji 
mogła być zbyt męcząca, mogli pozostać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem 
w Kościele i poczekać na powrót procesji.



 9 czerwca br. o godz. 10.00, w gnieźnieńskim Karmelu, obchodzona była rocznica I Ko-
munii św. dzieci, które przystąpiły do niej w czerwcu 2011 r.





 Pan Andrzej Miśkiewicz z Małej Górki przyjął funkcję kościelnego.

 17.06.2012 r. Parafialna Grupa Rowerowa (PGR) zorganizowała wycieczkę rowerową 
na trasie: Podstolice, Targowa Górka, Orzeszkowo, Rusibórz, Kopaszyce, Murzynowo Ko-
ścielne, Bukowy Las, Mystki, Targowa Górka, Chwałszyce, Podstolice (ok. 30km.)

 29 czerwca 2012 r. przedstawiciele rad, stowarzyszeń działających na terenie Parafii 
wzięli udział w przedstawieniu w Teatrze Nowym w Poznaniu pt. „Projekt Sinatra”.





 Dzień Chorych – w sobotę 30 czerwca br. o godz. 10.00 odbyła się Msza św. z udziele-
niem sakramentu chorych oraz agapa w Domu parafialnym.

 30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rad, Zespołów, Stowarzyszeń i Kół parafialnych.



 8 lipca br. odbyło się integracyjne spotkanie naszej PGR z członkami Koła Rowerowego  
z Nekli. W programie wycieczki: przejazd do Czerniejewa i spotkanie przy grillu w Nekli. 

 W lipcu br. rozpoczęły się prace remontowe kaplicy pogrzebowej. 



 Mieszkańcy Małej Górki podjęli się całkowitego sfinansowania i budowy pomieszczenia 
gospodarczego na cmentarzu.

 9 lipca (w poniedziałek) grupa ministrantów, którzy gorliwie chodzili na swoje dyżury, 
została zaproszona przez Ks. Proboszcza na jednodniową wycieczkę po wybranych Sanktu-
ariach Maryjnych naszej diecezji. Ministranci spotkali się w Rościnnem z diakonem Bartkiem 
Blatem.



 29.07.2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 124.



Sierpień

 19.08.12 członkowie PGR‑u wyruszyli na kolejną wycieczkę rowerową pierwszym 
oznakowanym szlakiem rowerowym w gminie Nekla, śladami cmentarzy olęderskich.

 31.08.2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 133.





Wrzesień

Dożynki parafialne – 9 września 2012
Mszę św. dziękczynną poprowadził ks. Andrzej Bohdanowicz

 Symboliczny wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Podstolic. Do kościoła wnie-
śli go p. Monika Szafraniak i p. Kazimierz Pachala.

 Po zakończeniu Eucharystii dożynkowe chleby zostały podzielone, rozdane wszyst-
kim zebranym i rozpoczął się festyn rodzinny, który poprowadziły Magda Czajkowska 
i Paulina Juszczak. Nabywając los w cenie 5 zł, można było wspomóc koszty związane 
z remontem kaplicy. Wśród występujących podziwialiśmy zdolności wokalne Moniki Adam-
skiej, Weroniki Sawy, Agaty Walkowskiej, Pauliny Juszczak, Magdaleny Czajkowskiej, Ma-
teusza Blata oraz p. Alicji Wizy i Michała Wizy. Festyn zakończył się zabawą taneczną, którą 
od strony wokalno‑muzycznej poprowadził Maciej Klimczak.







 14 września minęło 5 lat od objęcia przez Ks. Andrzeja Bohdanowicza funkcji Pro-
boszcza w naszej Parafii. Dziękujemy Ks. Proboszczowi za wszelkie inicjatywy, których był 
i jest pomysłodawcą, za dobro, uśmiech, który nigdy nie znika z twarzy, a przede wszystkim 
za modlitwę przepełnioną życzliwością i dobrocią. Życzymy, by praca duszpasterska była speł-
nieniem wielu oczekiwań i motorem do dalszego działania. Szczęść Boże!



 30 września br. PGR (Parafialna Grupa Rowerowa) zaprosiła miłośników jazdy 
na rowerze oraz miłośników grzybów do Milkarowa na „rowerowe grzybobranie”.

 30.09.2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 134.





Październik

 Trwają prace przy położeniu kostki brukowej przed kaplicą pogrzebową, plebanią i ścież-
ką łączącą plebanię z kościołem.







 W październiku rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Intencja ogólna modlitwy 
w tym roku brzmi: „Abyśmy przez codzienną modlitwę wzrastali w wierze”. 

 11 października w Kościele powszechnym uroczyście rozpoczęto obchody Roku Wiary. 
W tym dniu rozpoczęto także systematyczną lekturę fragmentów Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego. Przed każdą Mszą św. niedzielną Lektorzy czytają kolejne jego fragmenty. Czytany 
tekst jest wywieszony w gablocie i umieszczony na stronie internetowej Parafii.





 19.10. br. o godz. 19.00 rozpoczęły się Katechezy dla uczniów klas gimnazjalnych.

 Od października zostały wznowione wykłady na Wiejskim Uniwersytecie. W tym 
roku temat wiodący brzmi: „Moralny wymiar sakramentów świętych”. Pierwszy wykład od-
był się 20.10. 2012 i dotyczył Moralnego wymiaru sakramentu chrztu św. Wykład wygłosił 
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.

 21.10. br. PGR zorganizował wycieczkę rowerową na trasie: Podstolice, Stroszki, Guł-
towy, Karolewo, Borzejewo, Chłapowo, Dominowo, Orzeszkowo, Podstolice. Trasa liczyła oko-
ło 35km. 





 Prace związane z remontem kaplicy oraz uporządkowaniem terenu, także przy plebanii, 
zostały zakończone przed 1 listopada 2012 r. Prace murarskie wykonała firma p. Stanisła-
wa Warczyńskiego, elewację – firma p. Alfreda Kotowicza; dach został położony przez firmę 
p. Sławomira Migdalskiego, prace elektryczne wykonali p. Ryszard i Jakub Patelka; kost-
kę brukową położyła firma p. Władysława Duszyńskiego. Sprzętu (koparki) przy wykopach 
użyczyła firma p. Grzegorza Łukaszewskiego, p. Andrzej Miśkiewicz oraz RSP Podstolice; 
p. Wojciech Walkowski ofiarował piasek i żwir na budowę; p. Józef Nowak i p. Paweł Sta-
nisławski użyczyli transportu. Przy pracach remontowych pomagali p. Edmund Fogt, 
p. Bronisław Szewczyk, p. Bolesław Foluszyński, p. Józef Świerkowski, p. Henryk Kaliński, 
p. Roman Andrzejewski, p. Jan Kostrzewski, p. Marian i Zbigniew Juszczak, p. Iwona Polero-
wicz (także „kulinarna troska” o pracowników), p. Michał Patelka, Piotr Michalski, Mateusz 
i Zbigniew Grzechnik, Sebastian Kaliński.











Listopad

1 listopada br. została poświęcona wyremontowana kaplica dedykowana Matce Boskiej Fatim-
skiej.



 17 listopada br. do osób, które tradycyjnie pracują przy porządkowaniu terenu wo-
kół kościoła i plebanii, dołączyli uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie 
(kl. IV SP, kl. I, II i III gimnazjum).





 W sobotę 17.11. br. w Kościele odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim Uniwer-
sytecie pt. Moralny wymiar sakramentu bierzmowania.

 18.11.2012. członkowie Parafialnej Grupy Rowerowej wybrali się na ostatnią w tym se-
zonie rowerową wycieczkę lasem na Barczyznę (kawa Hotel Barczyzna) Te wpisu już istnieją.

 22 listopada br. Mszę św. w naszym kościele w dniu imienin św. Cecylii, patronki śpie-
wu, muzyki kościelnej, chórów, organistów, odprawił Ks. prof. Ryszard Figiel, wieloletni dy-
rektor Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.







 24 listopada br. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Bogdan Wojtuś udzielił 22 osobom Sakra-
mentu Bierzmowania. Podczas Mszy św. miał miejsce także Obrzęd promocji Ceremoniarzy. 
Ks. Biskup pobłogosławił kandydatów i wręczył oznaki ceremoniarza (krzyże): Mateuszowi 
Blatowi, Jakubowi Gromadzińskiemu, Pawłowi Tabace, Bartoszowi Juszczakowi i Mikołajowi 
Zielonce.





 W Niedzielę 25 listopada br. Mszę św. odpustową odprawił Ks. Prałat Krzysztof Staw-
ski, Dyrektor Diecezjalnej „Caritas”. O godz. 11.30 rozpoczęła się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu zakończona Litanią do św. Katarzyny i procesją wokół Kościoła. Po procesji i bło-
gosławieństwie Najświętszym Sakramentem Przewodniczący Rady Duszpasterskiej, Pan Sła-
womir Czajkowski, przypomniał życiorys naszej Patronki (informacje znajdują się w kalenda-
rzu parafialnym na rok 2013). Podczas uroczystej Mszy św. nastąpiło imienne przedstawienie 
uczniów klasy III gimnazjum, którzy za rok mają otrzymać Sakrament Bierzmowania.







 Po Mszy św. odpustowej w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej można było nabyć ka-
lendarz parafialny na rok 2013. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w wydanie kalendarza: Panu Radkowi Dankowskiemu, Pani Barbarze Sawa, 
Krystynie Jagodzińskiej, Paulinie Dutkowskiej, Mariuszowi Urbaniakowi oraz dwudziestu 
anonimowym Dobroczyńcom, którzy pomogli sfinansować koszty wydania kalendarza.





 Uzyskane wpłaty ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów remontu ka-
plicy.

 Ks. Proboszcz przedstawił rozliczenie kosztów remontu kaplicy oraz uporządkowania 
terenu wokół kaplicy i plebanii, który wygląda następująco: całkowity koszt inwestycji wyniósł 
90 637 zł (materiał: 58 637 zł, robocizna: 32 000 zł). Do 25 listopada 2012 r. Parafia zapłaciła 
29 637 zł. Do spłaty pozostało 61 000 zł.

 W ostatnim tygodniu listopada zostały oddane do renowacji dwie ambonki, ołtarz oraz 
balaski (wyposażenie prezbiterium). Dar ołtarza, który złożyła młodzież bierzmowana i ich 
rodzice (500,00 zł), został przekazany na pokrycie kosztów dwóch ambonek. W trakcie reno-
wacji ołtarza Msza św była odprawiana przez kapłana tyłem do wiernych, tak jak to było przed 
Soborem Watykańskim II.

 30.11.2012 r. ‑ Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
w Opatówku: 144.





Grudzień

 8 grudnia br. dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej (Dom Parafialny), mi-
nistranci wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez sołectwo Opatówko oraz świetli-
ce środowiskową. Dzieci i młodzież mogły obejrzeć spektakl słowno‑baletowy „Dziewczynka 
z zapałkami” w Teatrze Muzycznym, zwiedzić z przewodnikiem Rynek i okolice a także zjeść 
posiłek w KFC (całość wycieczki sfinansowało sołectwo Opatówko)

 W sobotę 15.12. po Mszy św. zapalono lampki na świątecznej choince (obok kaplicy 
Matki Boskiej Fatimskiej), którą ofiarowali Państwo Bartkowiakowie. Obecni zaśpiewali pieśń 
adwentową „Marana tha”. Choinki do Kościoła ofiarowali w tym roku Państwo Michalakowie 
z Podstolic i Państwo Wesołowscy z Chociczki.







 W sobotę 15.12. br. po Mszy św. wieczornej odbyło się w Domu parafialnym 
spotkanie członków Parafialnej Grupy Rowerowej oraz członków Koła Rowerowego 
z Nekli.





 W trzecią niedzielę Adwentu, tj. dnia 16.12. br. po raz 5. odbył się w Domu parafialnym 
tzw. „Kiermasz adwentowy”. Można było na nim nabyć kalendarze parafialne, opłatki i świece 
wigilijne, ozdoby choinkowe oraz skosztować pierników, które, tak jak w poprzednich latach 
upiekły panie: Maria Kostrzewska, Lucyna Gauza, Stanisława Szewczyk, Maria Dudek, Mie-
czysława Patelka. Kiermasz był czynny po Mszach św. w sobotę oraz w niedzielę do godz. 
13.00.

 22 grudnia br. w Kościele odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim Uniwersytecie 
pt. Moralny wymiar sakramentu Eucharystii. Wykład wygłosił ks. dr hab. Andrzej Bohdano-
wicz.

 Koszt renowacji dwóch ambonek, ołtarza i balasek wyniósł 3 800 zł.

 Zima zagościła w Opatówku. Zdjęcia wykonał Ks. Proboszcz 13 grudnia 2012 r.





 Przed Mszą św. Pasterską godz. 21.45 ks. Proboszcz zaprosił Parafian przed plebanię 
na śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy …”. O 22.00 rozpoczęło się śpiewanie kolęd w kościele. 
Śpiewy poprowadziła młodzież: studenci, uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści i ucznio-
wie szkoły podstawowej pod kierunkiem Pana Organisty Wiesława Ślebiody. O 22.30 kolędą 
„Anioł pasterzom mówił” rozpoczęła się Pasterka.









 W sobotę 29 grudnia br. o godz. 16.30 Dziecięcy Zespół Muzyczny z Parafii Dobrego 
Pasterza w Orchowie (Proboszczem jest Ks. Jarosław Kulpiński) zaprosił na śpiewanie kolęd.

 29.12.2012 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 151.





Bilans roku 2012

Jubileusze

25 rocznica ślubu
Mariola i Andrzej Nowakowie 
Iwona i Roman Polerowiczowie 
Alicja i Leszek Wizowie  
Danuta i Sławomir Czajkowscy 

30 rocznica ślubu
Mirosława i Krzysztof Kapturscy 

35 rocznica ślubu
Małgorzata i Stanisław Turkowie 

45 rocznica ślubu
Janina i Witold Nowakowie 
Halina i Stanisław Paczyńscy 

50 rocznica ślubu
Aleksandra i Leon Cierzniewscy 

55 rocznica ślubu
Teresa i Józef Menesowie  
Gertruda i Stanisław Mizerscy

chrzty ‑ 25
śluby ‑ 15
pogrzeby ‑ 13







Styczeń

 31.01.2013 r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 153.

Luty

 16.02. 2013 r. w Kościele odbył się kolejny wykład na naszym Wiejskim Uniwersytecie 
na temat: „Moralny wymiar sakramentu pokuty i pojednania”. Wykład wygłosił ks. dr hab. 
Andrzej Bohdanowicz.

W Roku Wiary rozważania stacji drogi krzyżowej przygotowały następujące grupy w intencji: 
– 15 lutego – Ks. Proboszcz: O ducha pokuty i wyrzeczenia dla wszystkich Kapłanów
– 22 lutego – Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich: O świętość kapłanów i nowe 
powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
– 1 marca – Zespół Pastoralny: O przyjmowanie z wiarą Słowa Bożego w naszym życiu
 – 8 marca – Parafialny Zespół „Caritas”: O Ducha Bożego w posłudze ubogim





 15 marca – Młodzież Kl. III Gimnazjum: O otwarcie się na Łaski Ducha Świętego

 22 marca – Członkowie Parafialnej Grupy Rowerowej: O zdrowie ciała i ducha 
dla wszystkich Parafian

 Wielki Piątek 29 marca 2013 r. – Rada Duszpasterska i Ekonomiczna: O świadectwo 
ewangelicznego życia w naszej Parafii

 Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły oraz dla całej Parafii rozpoczęły się 
23/24 lutego, od II Niedzieli Wielkiego Postu. Głosił je Ks. Jarosław Kulpiński, Proboszcz z Pa-
rafii pw. Dobrego Pasterza w Orchowie.









Marzec

 Pani Krystyna Kwiatek (parafianka z Zasutowa) przekazała Ks. Proboszczowi 14 listów, 
które otrzymała z Watykanu, a są odpowiedzią na Jej listy adresowane do Papieża Jana Pawła II 
(1 list) i Papieża Benedykta XVI (12 listów). W odpowiedzi Asesor Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej dziękuje Pani Krystynie i Jej córce za życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
Nowego Roku, świat Wielkanocnych, kolejnej rocznicy Pontyfikatu, imienin, urodzin, przeka-
zując błogosławieństwo Papieża.





 W V Niedzielę Wielkiego Postu tj. 17 marca w godz. od 11.30‑14.00 Parafianie i ich go-
ście zostali zaproszeni do domu parafialnego na tradycyjną już zupę postną, którą przygotował 
Motel Podstolice. Ofiary złożone przy tej okazji (423 zł) zasiliły parafialną „Caritas”.





 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczęła Wielki Tydzień. Poprzez obrzęd 
błogosławieństwa gałązek palmowych i procesję wyznaliśmy, że należymy do Chrystusa, który 
jest Królem i Odkupicielem ludzkości. Po raz kolejny piękną palmę do naszej świątyni przygo-
towała p. Maria Dudek.

 Liturgia Wielkiego Piątku (29.03.2013) rozpoczęła się Nabożeństwem Drogi Krzyżo-
wej, którą poprowadzili członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Po Drodze Krzyżo-
wej rozpoczęły się Obrzędy Wielkopiątkowe, w centrum których znajduje się adoracja krzyża.



 Tegoroczne święcenie pokarmów na stół wielkanocny (Wielka Sobota), mimo że  odby-
wało się w aurze zimowej, było pełne uroku niepowtarzalności sytuacji i miejsca.





 Liturgia Paschalna, czyli Liturgia Wielkanocna połączona z nocną procesją rezurekcyj-
ną oraz agapą wielkanocną rozpoczęła się o godz. 21.00. Kazanie wygłosił ks. diakon Bartło-
miej Blat.



 Agapę zorganizowana została po liturgii w Domu parafialnym. Była to okazja do złoże-
nia sobie wielkanocnych życzeń.

 31.03.2013r. – Liczba osób, które lubią Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Opatówku: 156.





 

 
 W sobotę 20 kwietnia PGR otworzyła sezon rowerowy 2013. Cykliści wyruszyli do Win-
nej Góry. Trasa liczyła 45 km.





 20 kwietnia br. godz. 10.00 się rozpoczęło się regionalne (Września –Miłosław) spo-
tkanie formacyjne dla przedstawicieli Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych. Naszą Parafię 
reprezentowali: Pani Krystyna Jagodzińska i Pan Marian Juszczak. Wykład nt.: „Zadania 
i misja Rad Duszpasterskich w świetle dokumentu Soboru Watykańskiego II i Katechizmu 
Katolickiego” wygłosił ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.





 20 kwietnia 2013 r. w Kościele odbył się kolejny wykład na Wiejskim Uniwersytecie 
pt.: „Zobowiązania moralne wynikające z sakramentu małżeństwa”. Wykład wygłosił 
ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.
 

 Zostało odrestaurowane tabernakulum oraz kilka kielichów, puszek i krzyż procesyjny. 
Wszystkie koszty związane z konserwacją pokryły dwie rodziny z naszej Parafii, które pragną 
pozostać anonimowe. Ofiarodawcom Ks. Proboszcz, w imieniu całej parafii, złożył serdeczne, 
staropolskie Bóg zapłać





 W kwietniu usunięto także stare opłotowanie przy kaplicy, parkingu i plebanii. W prace 
te zaangażowali się p. Grzegorz Łukaszewski, p. Stanisław Warczyński, p. Bronisław Szewczyk, 
p. Józef Świerkowski, p. Jan Kostrzewski, p. Bolesław Foluszyński i Piotr Michalski.





Maj

 Delegacja SWPK z naszej Parafii (17 osób) udała się 11 maja, wraz z Parafią z Lipówki, 
na coroczną Pielgrzymkę Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich na Jasną Górę. 
(zdj. 1.)

 18 maja br. (sobota) PGR wyruszyła na drugą w tym sezonie wycieczkę rowerową. Tym 
razem trasa wiodła szlakiem rowerowym po gminie Nekla. 





 „Moralny wymiar sakramentu pokuty i pojednania” – to tytuł kolejnego wykładu, który 
18 maja br. na Wiejskim Uniwersytecie wygłosił ks. Andrzej Bohdanowicz.

 21 maja br. odbył się po raz piąty w naszej Parafii Odpust wikariuszowski, na któ-
ry zostali zaproszeni wikariusze z dwóch wrzesińskich dekanatów. Mszy św. przewodniczył 
ks. Przemysław Warchał z Parafii św. Kazimierza we Wrześni; kazanie wygłosił ks. Michał 
Szczęsny z parafii Św. Krzyża we Wrześni (Lipówka).







































 
 W poniedziałek 27 maja po Mszy św. o godz. 17.00 odbyła się majówka z Ks. Neoprezbi-
terem w Domu parafialnym i ogrodzie.



 26 maja br., w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, czternaścioro dzieci przystąpiło 
do swojej pierwszej Komunii św. (zdj. 16).

 W maju został odnowiony (wymalowany) Dom parafialny oraz fasada budynków go-
spodarczych oraz mur wokół terenu, na którym odbywają się dożynki i festyny parafialne. 
Prace malarskie wykonał panu Zenon Przybyła.







 W Boże Ciało, 30 maja 2013 r., centralna Msza Św. odbyła się z udziałem zaproszonych 
Księży: ks. dr. hab. Pawła Podeszwy, który wygłosił homilię, ks. prof. UAM dr. hab. Waldema-
ra Szczerbińskiego i ks. Michała Hinza. Mszy Św. przewodniczył ks. Neoprezbiter Bartłomiej 
Blat. Po raz kolejny Boże Ciało stało się wyzwaniem naszej wiary i uwielbieniem Jezusa Eu-
charystycznego.



 Zostało zebranych 110 podpisów wspierających obywatelską inicjatywę zmiany Ustawy 
o ochronie poczętego życia. Listy zostały przesłane do warszawy.

 31 maja, w piątek, Ks. Neoprezbiter odwiedził wszystkich chorych w naszej parafii.





Czerwiec

 Na sobotę 1 czerwca został zaplanowany Dzień Chorych. O godz. 9.00 odbyła się Msza św. 
z udzieleniem sakramentu chorych, a potem agapa w Domu parafialnym.





 8 czerwca Ministranci wzięli udział w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Liturgicznej  
do Grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie.  





 15 czerwca br. Mszę św. sekundycyjną odprawili Neoprezbiterzy z Diecezji Bydgoskiej  
i Diecezji Gnieźnieńskiej.





Lipiec

 W lipcu br. p. J. Kostrzewski, p. J. Świerkowski, p. B. Szewczyk i p. B. Foluszyński wykonali 
schody, które prowadzą z chodnika w kierunku stawku.





Sierpień

 W ostatnim tygodniu sierpnia p. L. Kucza wymalował kuchnię w Domu Parafialnym. 
Farbę ofiarował p. Z. Przybyła. Posprzątaniem kuchni po malowaniu zajęły się p. I. Polerowicz, 
p. R. Grzechnik i p. M. Patelka.

 W sobotę 24 sierpnia br. Parafialna Grupa Rowerowa wyruszyła na wycieczkę (tym razem 
samochodami) do miejscowości Żerków, Śmiełów (Muzeum Adama Mickiewicza).



















 W Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli zebraliśmy na Fundusz Misyj-
ny kwotę 1163 zł 76 gr. Kwota ta została przekazana siostrze Renacie na pomoc misyjną 
w Kazachstanie.

 6 stycznia br. Po Mszy św. o godz. 10.30 ministranci zostali zaproszeni do Domu 
parafialnego na spotkanie, podczas którego zostały im wręczone upominki świątecz-
ne ofiarowane przez rodzinę z Zasutowa. Na liście ministrantów w 2013 r. znaleźli się: 
Adam Stanisławski, Mateusz Mieloch (Mała Górka), Mateusz Blat, Mikołaj i Krzysztof 
Zielonka, Mateusz i Łukasz Tobera, Wiktor Patelka, Paweł Biernat (Zasutowo),





 Kacper, Mikołaj i Wiktor Woźniak, Bartosz Juszczak, Jakub Kujawa, Patryk Bo-
rowski, (Opatówko), Paweł i Marcin Tabaka, Jakub Sawa, Maciej Skibiński, Albert Hof-
fman (Podstolice), Jakub Wesołowski, Dawid Przybysz (Chociczka), Kacper Stachura 
(Żerniki).



















 W niedzielę 26 stycznia gościliśmy w naszej Parafii na Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 – 
na wspólnym kolędowaniu – Chór „Camerata” z Wrześni pod dyrekcją Pani Domiceli Cierpiszew-
skiej.

 W chórze śpiewa nasz parafianin, pan Jerzy Moch.







 Okres kolędowy w naszej Parafii zakończył się 26 stycznia 2014 r. spotkaniem 
na Plebanii szafarzy, przedstawicieli Caritas oraz Rady Duszpasterskiej; Gościem specjalnym był 
Ks. Bartłomiej Blat.







Luty

Kolekta zebrana 2 lutego br. podczas Mszy św. – 1046 zł – w całości została przeznaczona  
na materialne wsparcie Klasztoru Karmelitańskiego w Gnieźnie.





 W sobotę 8 lutego w godz. w godz. 10.00‑14.00 ministranci oraz dzieci korzystające z zajęć 
w świetlicy zostały zaproszone na spotkanie z okazji ferii zimowych. W programie przewidziano: 
przejazd bryczką, ognisko, posiłek regeneracyjny, projekcję filmu. W spotkaniu uczestniczyli także 
ministranci z wrzesińskiej Fary. Pomysłodawcą spotkania był Pan Marian Juszczak, Sołtys Opa-
tówka.



 W lutym założono nowe ogrodzenie i furtkę (16 m) na cmentarzu od strony północnej 
(przy śmietnikach). Koszt – 1800 zł.







 Kolekta zebrana 22 i 23 lutego podczas Mszy św. (1 362,00 zł) przeznaczona została  
na pomoc dla Narodu Ukraińskiego. Pieniądze zostały przesłane na konto Caritas Polska.

 W sobotę, 22 lutego, na plebanii odbyło się spotkanie formacyjne dla Niewiast Żywego Ró-
żańca. 



Marzec
 W dniach 8‑9 marca wielkopostny dzień skupienia poprowadził Ks. Prałat Krzysztof Redlak, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba w Miłosławiu. 





 W tym roku rozważania pasyjne drogi krzyżowej prowadzone były według następują-
cej kolejności: Ks. Proboszcz (7.03.); Parafialna Grupa Rowerowa (14.03.); Zespół Pastoralny 
(21.03.); Parafialny Zespół „Caritas” (28.03.); Młodzież kl. III Gimnazjum (04.04.); Stowarzysze-
nie Wspierania Powołań Kapłańskich (11.04.); Rada Duszpasterska i Ekonomiczna (18.04.).
 
 W czwartek 1 3 marca zmarł nagle śp. Bronisław Szewczyk. Dziękujemy Panu Bogu za dar 
Jego życia i za wszelkie dobro, które świadczył dla naszej Parafii.









 Obok Domu parafialnego zostało przygotowane bosko do piłki siatkowej. Realizacją tego pro-
jektu zajęła się Firma „Fundamenty” pana Grzegorza i Radosława Łukaszewskich. Pomoc przy 
budowie boiska ofiarowali także pan Józef Nowak z Chociczki, pan Wojciech Walkowski z Zasutowa 
oraz pan Sławomir Begier.





 W IV Niedzielę Wielkiego Postu tj. 30 marca w godz. od 11.30‑13.00 parafianie zostali 
zaproszeni do Domu parafialnego na tradycyjną już zupę postną. Ofiary złożone przy tej okazji 
(792 zł) zostały przekazane na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół w Zasutowie 
na wycieczkę szlakiem Jana Pawła II.







Kwiecień

 Seminarium Duchowne w Gnieźnie zaprosiło młodzież męską (wiek od 15 lat w górę) 
na wielkopostny dzień skupienia, który odbył się w sobotę 5 kwietnia br. Parafię reprezentowali, 
Paweł Tabaka, Mateusz Patelka.



 

 W piątek 11.04. br. przypada w naszej Parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Dzień ten był także wielkopostnym dniem skupienia dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Zasutowie (rekolekcje).











 12 kwietnia br. W Parafii Św. Leonarda w Słupcy odbył się Dzień Skupienia dla Niewiast 
Żywego Różańca. Naszą parafię reprezentowało 15 Pań.

 W Niedzielę Palmową (13.04), czyli w Dzień Męki Pańskiej, który rozpoczyna Wiel-
ki Tydzień, Kościół przez wspomnienie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy ukazuje zapowiedź 
królewskiego tryumfu Chrystusa, a przez rozważanie Jego cierpień głosi orędzie Jego męki. 
W procesji wyznaliśmy, że należymy do Chrystusa, który jest Królem i Odkupicielem ludzko-
ści. Przy kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej nastąpiło poświęcenie palm, następnie udaliśmy się 
z procesją do Kościoła. Tradycyjnie przed Kościołem można było nabyć palmy wykonane przez 
Parafian.









 Uczniowie klas V, VI oraz I, II i III gimnazjum przygotowali pod opieką Pani Katechetki Ju-
styny Cibail – Misterium Pasyjne, które przedstawili w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek.







 Porządek Liturgii Triduum Sacrum: Liturgia Wielkiego Czwartku. Specyficznym momen-
tem liturgii Wielkiego Czwartku jest obrzęd umycia nóg. Gest ten oznacza służbę i miłość Chry-
stusa! Celebrans, pochylając się nad nogami wiernych, naśladuje Chrystusa i od Niego uczy się, 
jak służyć (zdj.18). Na zakończenie liturgii przedstawiciele SWPK p. M. Dudek i p. R. Trzciński 
złożyli Ks. Proboszczowi życzenia opieki Bożej Opatrzności w pracy duszpasterskiej.





 Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się Nabożeństwem Drogi Krzyżowej przy Krzyżu 
na Cmentarzu, którą poprowadzili członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Po Drodze 
Krzyżowej odbyły się Obrzędy Wielkopiątkowe, w centrum których znajduje się adoracja krzyża.







 Liturgia Paschalna, czyli Liturgia Wielkanocna połączona z nocną procesją rezurekcyjną 
oraz agapą wielkanocną rozpoczęła się o godz. 21.00. Po niej wierni zostali zaproszenie na agapę 
do Domu parafialnego. Była to okazja.do złożenia sobie wielkanocnych życzeń.



 Niedziela 27.04. br. to Niedziela Miłosierdzia Bożego, Dzień Kanonizacji papieży: Jana 
XXIII i Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz zaprosił na modlitwę przygotowującą nas duchowo 
na to historyczne, radosne święto. Msze św. wieczorne o godz. 20.00 zakończone Apelem Ja-
snogórskim we wtorek (22.04.) i czwartek (24.04). W sobotę, w wigilię Kanonizacji, 26.04. 
Ks. Proboszcz zaprosił dodatkowo na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski i modlitwę.





Maj

 Ks. Proboszcz zachęca wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach ma-
jowych i w Kościele (wtorki, czwartki i piątki o godz. 16.40, w niedzielę o 7.40 
i 10.10), i na wioskach przy krzyżach i kaplicach (poniedziałki, środy i soboty o godz. 19.00). 





 W sobotę 10 maja br. odbyła się pielgrzymka Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłań-
skich na Jasną Górę (wspólnie z Parafią na Lipówce). W pielgrzymce wzięło udział …..





 W Niedzielę 11 maja br. we wszystkich parafiach w naszej archidiecezji odby-
ła się solidarnościowa kolekta przeznaczona dla Parafii pw. św. Doroty w Rogowie, w której 
30 marca br. spalił się doszczętnie dach zabytkowego kościoła. Swoim materialnym darem – 2 127 zł 
– pragniemy wspomóc tamtejszą wspólnotę. 

 16 maja przypada dzień imienin Księdza Proboszcza. W tym dniu Parafianie na Mszy św. 
modlili się o zdrowie, Bożą Opatrzność dla Ks. Andrzeja. Życzeniom nie było końca. Solenizant 
także zaskoczył swoich wiernych. Było i coś dla ducha, i coś dla ciała.





 W środę 21.05. przypadł szósty już „Odpust Wikariuszowski”. Eucharystia m.in. w inten-
cji Księży Wikariuszy pracujących w naszych dwóch wrzesińskich dekanatach odbyła się o godz. 
19.30.





 W dniach 22 i 23 maja, w ramach rekolekcji szkolnych, odbyło się spotkanie modlitewno‑for-
macyjne dla wszystkich Uczniów Szkoły Zasutowie, które poprowadził O. Krzysztof Kołodyński, 
werbista, misjonarz z Madagaskaru.











Czerwiec

 Abp Wojciech Polak objął 7 czerwca br. urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Pry-
masa Polski. W homilii powiedział m.in.: „Chcę być dla was, z wami i pomiędzy Wami…”. Szczęść 
Boże.







 14 czerwca br. odbył się po raz kolejny wyjazd dzieci z ich rodzicami do klasztoru Sióstr 
Karmelitanek w Gnieźnie z okazji rocznicy Komunii św.







 W Boże Ciało, 19 czerwca 2014 r., centralna Msza Św. odbyła się z udziałem zaproszo-
nych Księży: ks. dr. hab. Pawła Podeszwy, ks. prof. UAM dr. hab. Waldemara Szczerbińskiego 
i ks. Michała Hinza. Po niej wyruszyła procesja do 4 ołtarzy: przy figurze Matki Boskiej  
z Lourdes w Opatówku; przy krzyżu na skrzyżowaniu dróg Podstolice – Gąsiorowo; przy posesji 
Państwa Nikodemów w Opatówku, czwarty ołtarz znajdował się przy Kościele. Cała trasa proce-
sji wyniosła 3600 m. 





 21 czerwca br. odbył się w naszej Parafii Dzień Chorych, który rozpoczął się Mszą 
św. z udzieleniem sakramentu chorych – udzielili go ks. Proboszcz Andrzej Bohdanowicz oraz 
ks. Michał Bubacz. Po Mszy św. w Domu parafialnym zorganizowano agapę.




























































