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  7.00 u sióstr 
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18.00 w kościele
19.00 w DPS Lisków

W niedziele: 
  7.30 u sióstr
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  8.30 w Sokołówce
10.00 w Krzyżówkach
11.30 w Zakrzynie 

RÓŻANIEC
17.30 - dni powszednie
15.30 - niedziele i uroczystości

SPOWIEDŹ
15 min. przed każdą Mszą Św. 

ADORACJA
w Namiocie Spotkania
pn. - sb. od 7.30 do 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA: 
W dni powszednie po Mszy 
św. wieczornej o godz. 18.00; 

KONTAKT:
ul. Ks. W. Blizińskiego 25

62-850 LISKÓW
tel. 519 55 25 35

parafialiskow@gmail.com
www.liskowparafia.pl

KONTO PARAFIALNE:
72 8404 0006 2002 0022 

5966 0001
Bank Spółdzielczy Ziemi 

Kaliskiej oddział w Liskowie

Drodzy, jak widzicie, po raz kolejny nasza ga-
zetka ma aż osiem stron, a i tak nie możemy się 
zmieścić z wszystkim. I tak na przykład tutaj, na 
pierwszej stronie, sygnalizujemy tylko, że nasza 
młodzież wzięła udział wraz z księdzem Mate-
uszem w audycji Radia Rodzina o bł. Carlo Acu-

tisie. Audycję ciągle jeszcze można odsłuchać na 
stronie internetowej radia, do czego serdecznie 
zachęcamy. Odbyła się też wycieczka do Energy-
landii, tak na dobry poczatek wakacji, a o wszyst-
kich pozostałych wydarzeniach informujemy na 
kolejnych stronach. Pożegnaliśmy już ks. Jacka  
i oczekujemy na nowego wikariusza, ks. Krzysz-

tofa, który pojawi się u nas definitywnie pod 
koniec sierpnia, ale może pokaże się na chwilę 
wcześniej, w niedzielę 11 lipca. 

Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do 
zapisywania się na pieszą pielgrzymkę na Ja-
sną Górę. Wyruszamy 9 sierpnia. Zachęcamy 
też do wrzucania swoich intencji do Pielgrzym-
kowej Skrzyni Intencji. Intencje te będą od-
czytywane i omadlane codziennie podczas 
modlitwy różańcowej i Mszy Świętych na trasie 
pielgrzymkowej. Można również „zaadopto-
wać” pielgrzyma, którego nie stać na opła-
cenie 40 zł wpisowego. Wystarczy do wspo-
mnianej skrzyni wrzucić kopertę z tą kwotą  
i swoim imieniem i nazwiskiem. W kolejnym nu-
merze dalsze informacje. 

Ze spraw gospodarczych, podpisaliśmy już 
umowę z Powiatem Kaliskim i na nasze kon-
to trafiła dotacja w wysokości 10 000 zł na re-
nowację ambony. Oznacza to, że już wkrótce  
z naszego kościoła znikną elementy ambony  
z prezbiterium, a do Waszych domów trafią trady-
cyjne koperty z prośbą o wsparcie tej inwestycji. 
Koszt renowacji ambony udało się obniżyć do ok. 
80 000 zł. A oprócz tego musimy jeszcze zainwe-
stować w nową ambonkę i pulpit dla przewod-
niczącego liturgii, gdyż skompletowana ambona 
„wróci” na swoje miejsce przy filarze na ścianie. 
Będziemy was informować o postępach prac  
i propozycjach nowego wystroju. 

Życzymy wszystkim wakacji na świeżym 
powietrzu, nie ważne gdzie. Oddychajcie pełną 
piersią i nie zapominajcie o Jezusie.

A co tam, panie, w parafii?



BIERZMOWANIE 2021

W naszej parafii każdego roku od-
bywa się bierzmowanie, od kilku lat do-
tyczy to klas ósmych. Zależy nam, aby 
zanim pójdą do kolejnych szkół, często 
poza Liskowem, dać im przez rok możli-
wość spotkań, przyjaźni, radości i zako-
rzenienia się we wspólnotę parafialną. 
Z różnym skutkiem.

W tym roku bierzmowanie zbiegło się  
z pierwszą wizytą w Liskowie nowego 
biskupa kaliskiego Damiana. Jak wiecie 
mocno modliliśmy się o dobrego, mądre-
go i świętego pasterza dla naszej diecezji, 
o czym przypomnieli też rodzice witający 
Księdza Biskupa, i ufamy że to właśnie bi-
skup Damian jest owocem tej modlitwy. 
Cieszymy się, że to on udzielił sakramentu 
i tak gorąco i z serca prosił młodzież, a wła-
sciwie zapraszał ją, aby nie zaprzepaściła 
darów i owoców Ducha Świętego. 

Ceremonia przebiegła pięknie i do-
sojnie, młodzież zachowała się godnie  
i mamy nadzieję, że pozostanie z nami  
w niedzielnych Eucharsytiach, spotkaniach 
wspólnoty „Jestem”, w pieszej pielgrzymce, 
w scholce, czy choćby na łamach Santi. 

Jak się okazało, drugie czytanie litur-
giczne w tym dniu rozpoczynało się od 
słów „Miłość Chrystusa przynagla nas”. 
Dokładnie te słowa ma w swoim herbie 
biskup Damian... Odczytajmy ten fakt, jako 
znak od Pana Boga, że zadziało się zoś 
ważnego w sercach i duszach naszej mło-
dzieży, i niech to trwa!

Red.
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ODPUST BŁ. MICHAŁA KOZALA
Kaplica w Zakrzynie ma swojego 

patrona w bł. Michale Kozalu, biskupie 
i męczenniku. Obchodzimy odpust ku 
jego czci zawsze w pierwszą niedzielę 
po 14 czerwca, który to dzień jest litur-
gicznym wspomnieniem niezłomnego 
męczennika z Dachau. 

 Poprosiliśmy, aby w tym roku Mszę 
Swiętą odprawił i wygłosił kazanie ks. 
Sebastian Kąkol, wikariusz z Koźminka, 
który właściwie żegna się z naszym de-
kanatem, ponieważ Ksiądz Biskup posyła 
go na inną placówkę. Ks. Sebastian chęt-
nie przyjął zaproszenie, ponieważ jak się 

poźniej dowiedzieliśmy, ma w swoich 
przodkach osoby, które doświadczy-
ły obozu koncentracyjnego. Mógł więc  
w przejmujący sposób przybliżyć nam 
sens męczeństwa i świętości.

Tegoroczny odpust był wyjątkowy  
z jeszcze jednego powodu. Otóż, od kilku 
miesięcy mieszkańcy Zakrzyna i nie tylko, 
zastanawiają się, w jakim celu powstało 
rondo w centrum wioski. Teraz już wie-
dzą: chodziło o to, aby procesja euchary-
tyczna miał gdzie zawrócić ;) I tak też się 
stało, po raz pierwszy zakrzyński odpust 
był zwieńczony procesją eucharystyczną, 
która pięknie zawróciła na rondzie. I teraz 
tak już będzie zawsze. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  
z panią Lucyną na czele, którzy się przy-
czynili do pięknej oprawy ceremonii. 

Red.
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CZĘSTOCHOWA I GIDLE
W roku ubiegłym pandemia pomieszała nam szyki, ale tym ra-

zem nie daliśmy się i ustaliliśmy dzień 26 czerwca jako najlepszy na 
nasz wyjazd do Matki Bożej. Aby nadrobić zaległości, oprócz dzieci 
pierwszokomunijnych zaprosiliśmy również i te, które obchodziły 
pierwszą rocznicę przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Nasza autokarowa pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 6.00, kiedy to 
dwa autobusy wyruszyły w kierunku Częstochowy. Składy były mieszane, 
trochę dzieci, trochę dorosłych. Kilka minut po 9.00 byliśmy na parkingu 
przy klasztorze, dzieci założyły stroje komunijne i o godz. 9.30 rozpoczęła 
się Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Dzieci mogły wejść za kra-
tę, aby być jak najbliżej Matki Bożej, a Hubert, który miał „insygnia” mini-
stranckie, nawet jeszcze bliżej był Matki Bożej niż nasi księża. No właśnie, 
byli z nami; s. Marzena, ks. Mateusz i ks. Proboszcz.  

Po Mszy był czas wolny i oczywiście dzieci „naciagnęły” swoich opie-
kunów na kupowanie pamiątek. Największą popularnością cieszyły się 
antystresowe wytłaczanki. Co roku coś nowego wymyślą... A potem uda-
liśmy się na obiad w Barze Familijnym, gdzie każdy dostał olbrzymiego 
schabowego. A jeśli komuś trafił się mniejszy, to dostawał dwa, albo na-
wet trzy! Plus frytki i surówki. W międzyczasie kiedy jedni skończyli jeść  
a inni jeszcze czekali bądź jedli, ksiądz Mateusz robił taki raban z dziećmi, 
że dziękowaliśmy Bogu, że lokal był zamknięty dla innych gości...

Po obiedzie ruszyliśmy do Gidli, które stały się naszym ulubionym 
drugim celem w tego typu pielgrzymkach. Bardzo podoba nam sie hi-
storia malutkiej figurki Matki Bożej, której co roku uroczyście robi się „ką-
piółkę” w winie, a potem to wino można zabrać ze sobą i wraz z modlitwą 
próbować, czy i nam przyniesie ukojenie, a może nawet uzdrowienie. 
Ksiądz, który nam opowiadał historię figurki, a także różnych uzdrowień, 
wspomniał również o chłopcu, który nie mógł chodzić i doświadczył 
cudu za wstawiennictwem Matki Bożej. A z nami był Antek, który też ma 
problemy z chodzeniem, chociaż poczynał sobie bardzo dziarsko i był sa-
modzielny. Ufamy i prosimy Maryję, aby i jemu wybłagała łaskę zdrowia.

Red.
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Rok 1849 naznaczony został nową 
falą epidemii cholery na ziemi wielko-
polskiej. Sytuacja ta doprowadziła zu-
bożałą ludność wiejską do nieopisanej 
nędzy i osierociła wielką liczbę dzieci.

Przed wrażliwym sercem Edmunda 
Bojanowskiego  na ludzką biedę, stanę-
ło kolejne wyzwanie, któremu odważnie 
stawił czoła ufając Bożej Opatrzności.  
W porozumieniu z Gustawem Potworow-
skim, Kajetanem Morawskim i Stanisła-
wem Chłapowskim, Edmund Bojanowski 
podjął decyzję, aby w domu po „Kasynie 
Gostyńskim” urządzić sierociniec i nie-
wielki szpital. Zajął się zgromadzeniem 
funduszu na zakup budynku i wyposaże-
niem pomieszczeń na potrzeby szpitala 
i sierocińca – „Dom Miłosierdzia” – tzw. 

„Instytut”,  o którym często wspominał 
w swoim „Dzienniku”. Wyzbył się mienia, 
które otrzymał po rodzicach, by ulżyć nie-
doli biednych sierot oraz organizował ze-
branie ofiar od zamożnych ziemian. Zno-
sił przy tym wiele krytyk i przykrości, lecz 
nie poddawał się ufając w Bożą pomoc. 
Za zgodą biskupa poznańskiego sprowa-
dził siostry Szarytki, by otoczyć opieką 
chorych i sieroty.

Godnym podkreślenia jest fakt, że 
przedmiotem szczególnego zaintere-
sowania Edmunda były dzieci przede 
wszystkim wiejskie, ubogie, najbardziej 
potrzebujące. Bojanowski zdawał sobie 
sprawę z ogromnej wagi wychowania 
właśnie dzieci. Głównym przedmiotem 
jego troski wychowawczej były dzieci  

w wieku przedszkolnym. Poświęcił im 
całe życie i bogactwo swego serca oraz 
zdolności intelektualne, pedagogiczne 
i całą swoją miłość, postrzegając w nich 
Chrystusa, któremu służył całym sercem. 
Bojanowskiemu chodziło o odrodzenie 
moralne społeczności. Odrodzenie ludz-
kości, twierdził, trzeba zacząć od dzieci. 
W tym celu zmierzał do zakładania ochro-
nek dla dzieci . Nie było to sprawą łatwą. 
Potrzebne były pomieszczenia na ten cel. 

Pierwszą ochronką była ochron-
ka w Podrzeczu w domu F. Przewoźnej. 
Edmund Bojanowski chciał, by wycho-
wawczyniami dzieci wiejskich były  mło-
de dziewczęta pochodzenia wiejskiego, 
także ze względu na ich predyspozycje 
wychowawcze, „gdyż tylko one, znając  

BŁ. EDMUND – OPIEKUN SIEROT I MIŁOŚNIK DZIECI
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Szósta liskowianka, która pełniła służbę w Zgromadze-
niu Sióstr Służebniczek NMP NP, to Michalina Jakubek, uro-
dzona w dniu1 stycznia 1921 roku w Liskowie, córka Szymo-
na i Ludwiki zd. Wosiek. 

Jej ojciec Szymon, kawaler mający 28 lat urodzony w War-
szewie – Parafia Rajsko w wrześniu 1910 poślubił owdowiałą w 
1909 roku Ludwikę Jaroma zd. Wosiek z dwójką dzieci. W związ-
ku z tym w domu rodzinnym wychowywała się z rodzeństwem: 
bratem Franciszkiem (1911) i siostrą Marianną (1914) oraz dwój-
ką pasierbów: Wacławem (1904) i Bronisławą (1908). 

Rodzice mieszkali w zagrodzie po zmarłym w roku 1909 
mężu Ludwiki, Józefie Jaroma i pozostali typowymi rolnikami 
w części Liskowa nazywanej Rzgowem lub zwyczajowo „ Bieda-
jewem”. Dziś w placu rodowym Jakubków, mieszka kolejne po-
kolenie. Zmieniły się tylko zabudowania, nazwisko gospodarzy 
- Andrzej Wardziak i Barbara zd. Jakubek (po Franciszku) i nazwa 
- ul. Rzgowska nr.18.

Michalina edukację rozpoczęła w roku szkolnym 1927/1928 
w 7-klasowej Szkole Powszechnej im. ks. Piotra Skargi w Lisko-
wie, którą ukończyła w roku 1934 i kontynuowała dwuletnią 
edukację w Żeńskiej Szkole Zawodowej w Liskowie, prowadzo-
nej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. 

W wieku młodzieńczym utrzymywała żywy kontakt z s. Słu-
żebniczkami. Przyglądała się pracy sióstr, obserwowała ich życie 
codzienne, które bardzo jej się podobało, stąd prosząc o przy-
jęcie napisała:  „Gdy bliżej poznałam prace Sióstr, modliłam się 
gorąco do Matki Najświętszej o powołanie, aby wstąpić do za-

konu Sióstr Służebniczek”. Co uczyniła w wieku 15 lat, wstępując 
do zakonu w dniu 26 września 1936 roku: przyjęła imię zakonne 
za św. Kingą - która jest patronką samorządowców i górników 
wydobywających sól. W naszym kościele w prezbiterium jest na-
malowana postać św. Kingi – przedstawionej w stroju księżnej. 
Strój barwy różowej nakryty płaszczem koloru brązu z bogatymi 
zdobieniami. Na głowie korona. Oburącz trzyma bryłę soli.

SIOSTRA KINGA - MICHALINA JAKUBEK

i kochając życie ludu i jego zwyczaje 
, będą wierne swojemu ludowemu dzie-
dzictwu. Będą też zdolne najgłębiej wni-
kać w psychikę dziecka wiejskiego i naj-
trafniej  do niego podejść”. Poza tym coraz 
wnikliwiej zapoznawał przewodniczki z 
celem ochronek wiejskich i stosowaną 
w nich metodą religijno-patriotycznego 
wychowania, podawał treści, jakie miały 
przekazywać, czy to na sposób wykła-
du, czy zabawy. Starał się, by ochroniarki 
miały czas na odpowiednie dokształcenie 
zawodowe oraz łączące się z tym pogłę-
bianie  wiedzy religijnej. E. Bojanowski 
poznawał poglądy różnych autorytetów 
XVII i XVIII wieku na temat wychowania 
oraz śledził przeróżne doświadczenia.

W kwestii ochronek w zachodniej Eu-
ropie, a także w Galicji Królestwie Polskim 
opracował szczegółowe przepisy pracy 
ochronkowej. Osobiście też komento-
wał, na ile podane przez siebie zasady 
znajdowały zastosowanie w codziennej 
pracy ochroniarek. Założył stowarzysze-
nie czy bractwo pobożnych  dziewcząt, 

prowadzących życie wspólne o pewnych 
cechach życia zakonnego, które wkrótce 
przerodziło się w prawdziwe zgromadze-
nie zakonne. Zatroszczył się o to, by miały 
formację i opiekę duchową ze strony za-
przyjaźnionych z Edmundem kapłanów, 
które z kolei miały słowem, a zwłaszcza 
przykładem, uczyć dzieci, zdając sobie 
sprawę, że chodzi o czynnik ubogacają-
cy wszystkie inne wymiary wychowania. 
Przywiązywał więc wagę do pogłębiania 
wiedzy religijnej, do modlitwy, rekolekcji, 
praktyk religijnych, rachunku sumienia, 
kierownictwa duchowego. Zdawał sobie 
sprawę z wagi świadectwa – przykładu ży-
cia i środowiska, w jakim przebiega proces 
wychowawczy. Tylko żyjąc w autentycznej 
łączności z Bogiem, można zaspokoić po-
trzeby religijno- duchowe wychowanka.

Bł. Edmund Bojanowski uważał, że 
najwyższym celem wychowania jest „aby 
człowiek stał się obrazem i podobień-
stwem Boga na ziemi”, dlatego też w tym 
kierunku zmierzały jego metody wycho-
wawcze i cały program. Rozumiał do-

skonale, że człowiek z natury swojej jest 
istotą religijną i to co wnosi religia jest tak 
ważnym elementem, że bez niego wycho-
wanie nie miałoby sensu. Pozbawienie 
człowieka płaszczyzny duchowej i rozwo-
ju jego osobowości poważnie okaleczyło-
by jego człowieczeństwo. Bł. Edmundowi 
bardzo zależało na tym, aby ochronki nie 
stawały się tylko szkołą, gdzie kształcenie, 
opieka i troska materialna będzie domi-
nować nad wychowaniem. Nie wykluczał 
niczego, ale w okresie przedszkolnym 
jego zdaniem sprawy wychowawcze mu-
szą przeważać, dominować nad innymi. 
W ochronce bł. Edmunda Bojanowskie-
go dominował przede wszystkim duch 
macierzyński, jakiego potrzebuje każde 
dziecko do normalnego rozwoju. Dla-
tego zakładał ochronki na wzór rodziny  
i zwracał uwagę na atmosferę rodzinną  
w ochronkach. Wychowawczynie jego 
zdaniem tak mają postępować wobec 
dziecka i takie metody dobierać, aby ono 
czuło, że jest kochane i szanowane.

Opracowała s. Eleonora Drozd
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Po ukończeniu kanonicznego nowicjatu siostra Kinga została 
skierowana do Przemyśla, gdzie przez rok uczęszczała do szkoły 
muzycznej (1938-1939). Pierwsze śluby złożyła w dniu 19 marca 
1939 roku. Następnie została skierowana do Liskowa, gdzie do-
kończyła naukę w Żeńskiej Szkole Zawodowej (1939-1940). 

W Liskowie zastaje ją II wojna światowa. Częściowa depor-
tacja liskowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek ze wszyst-
kich instytucji przez okupanta niemieckiego oraz przejęcie bu-
dynku na potrzeby niemieckiej placówki dla dziewcząt w roku 
1940, przyczyniło się do tego, że Zgromadzenie posłało s. Kingę 
do rodziców mieszkających w Liskowie - u których ukrywała się 
całą wojnę. 

Śluby wieczyste złożyła w dniu 25 października 1945 roku 
w Starej Wsi. Stamtąd napisała prośbę do ponowienia ślubów, 
zaznaczając w niej, że: „teraz warunki tak się ułożyły, że muszę 
przebywać poza naszym Najdroższym gniazdkiem. Pragnę jed-
nak na zawsze, zostać prawdziwą Oblubienicą Jezusa i Matki 
Najświętszej Niepokalanej”…. 

Także swój stan tęsknoty za rodzinną zakonną s. Kinga wy-
raziła w prośbie do profesji wieczystej: „Od pierwszej profesji, z 
utęsknieniem oczekuję tej wielkiej chwili, kiedy już na zawsze, 
wiecznie, będę mogła połączyć się z Jezusem. Dłuższy czas 
przebywałam w domu rodzinnym i pomimo, że pod troskliwą 
opieką rodziców czułam się dobrze, jednak tam przeszłam praw-
dziwą próbę powołania do życia zakonnego. Tęskniłam ciągle za 
życiem wspólnym, zakonnym i tylko z musu wytrzymałam ten 
okres w domu. Toteż pod wpływem tych różnych przeżyć, jesz-
cze więcej ukochałam nasze Zgromadzenie i przywiązałam się 
całym sercem. Teraz tak dobrze czuję się z siostrami”.

Po latach okupacji siostrę Kingę skierowano do Łodzi, gdzie 
pomagała w przedszkolu, a następnie uczęszczała do semina-
rium dla Wychowawczyń (1945-1947). Kolejną placówką był 
Gdańsk, gdzie przez rok pracowała w przedszkolu (1947-1948). 
Stamtąd odbyła długą podróż na południe Polski do Szynwałdu 
(Litwinówka), gdzie znów przez rok pracowała w przedszkolu 
(1948-1949). W 1949 roku została skierowana do pracy w Kurii 
Diecezjalnej w Tarnowie, pracując przez 15 lat w księgowości 
(1949-1964). W międzyczasie z w roku 1954 zmarł ojciec s. Kingi 
w wieku 74 lat.

Następną placówką s. Kingi była Szczawnica „Świtezianka”. 
Pełniła tam funkcję przełożonej domu (1964-1969). W 1969 r. sio-
stra Kinga wyjechała do prowincji łódzkiej i pierwszą placówką w 
tej prowincji była Łódź, Sienkiewicza 38, gdzie przez rok pracowa-

ła w kancelarii parafialnej (1969-1970), następnie Częstochowa 
(1970-1976) w Kurii Biskupiej, jako kancelistka. Na kolejne 2 lata 
została wysłana do Chotomowa (1976-1978), gdzie prowadziła 
prace kancelaryjne. Pracę tę kontynuuje na kolejnej placówce w 
Łodzi, Sienkiewicza 60 (1978-1980), tym razem w kancelarii para-
fialnej św. Wojciecha przy ul. Rzgowskiej. Następna praca w kan-
celarii parafialnej w Aleksandrowie (1980-1986). W czasie pełnie-
nia tej służby w roku 1980 w wieku 96 lat umiera jej mama.

Kolejną placówką jest kancelaria parafialna w Tomaszowie 
Lubelskim (1986-1989). W 1989 r. siostra Kinga przybyła na pla-
cówkę do Łodzi na Biegańskiego 10, gdzie przez rok (1989-1990) 
pomaga w szyciu i innych pracach domowych. W 1990 r. ponow-
nie wraca do Aleksandrowa do pracy kancelaryjnej, którą wyko-
nywała przez 5 lat (1990-1995). Na kilka miesięcy w 1995 r. znów 
wróciła do Łodzi, ul. Biegańskiego 10, pomagając w uporządko-
waniu archiwum (od stycznia do sierpnia 1995 roku). Stamtąd 
została posłana do Lublina na ul. Królewską, gdzie przez 5 lat 
prowadziła pracę w kancelarii parafialnej (1995-2000). 

W 2000 roku, już jako emerytka, została skierowana do Li-
skowa, gdzie przebywała do chwili, gdy Pan Jezus powołał Ją do 
siebie w święto Aniołów Stróżów 2 października 2008 roku, w 
87 roku życia, w tym 72 lata w powołaniu zakonnym. Pogrzeb 
siostry odbył się 7 października o godz. 11 w Liskowie. 

Siostrę Kingę w początkowych latach życia zakonnego okre-
ślano, jako siostrę oddaną powierzonej pracy, sumienną, obo-
wiązkową, pracowitą. Punktualną zarówno na modlitwy jak do 
wykonywanych obowiązków. Była ogólnie lubianą przez siostry. 

Siostra Kinga spoczywa na parafialnym cmentarzu w rodzin-
nym grobowcu z rodzicami.

Stefan Ferenc
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POŻEGNANIE KS. JACKAPOŻEGNANIE KS. JACKA
Każdy kapłan wie, że jego życie nie może 
być związane z jednym miejscem, ale 
idzie tam, gdzie Bóg go pośle. Po 3,5 la-
tach pięknej pracy w Liskowie opuszcza 
nas ks. Jacek Bosak. Ksiądz biskup powie-
rzył mu parafię Kierzno. Ks. Jacek dobrze 
się zapisał w naszej wspólnocie przez ra-
dość służby i, jak sam mówi, przez swoją 
zwięzłość. Parafianie wraz z proboszczem 
żegnali go serdecznie ale z pogodą du-
cha, wiedząc że idzie na upragnione 
probostwo. Życzymy mu, aby nowa pla-
cówka przyniosła mu wiele radości i wie-
le okazji do spalania się dla Boga i braci  
w wierze. Szczęść Boże księże Jacku!


