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MSZE ŚWIĘTE
W tygodniu: 

  7.00 u sióstr 
18.00 w kościele

W soboty:
  7.30 u sióstr 
18.00 w kościele
19.00 w DPS Lisków

W niedziele: 
  7.30 u sióstr
8.00, 10.00, 11.30 i 16.00  
w kościele parafialnym

  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

Wakacje w pełni! Serdecznie zachęcamy wszystkich do wykorzy-
stania czasu również na zbliżenie się do Pana Boga. Przypominamy, że 
jesteśmy pośród tych szczęśliwych parafii, które posiadają kaplicę ad-
oracji: Namiot Spotkania, a w nim wystawiony Najświętszy Sakrament 
jest otwarty od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00. Codziennie 
też kapłan modli się Różańcem za wszystkich parafian i w ich inten-
cjach. Czasami modli się sam, a często w towrzystwie dwóch, trzech 
osób... Może warto do niego dołączyć? Chyba każdy ma za co Panu 
Bogu dziękować, nie wspominając o prośbach... Serdecznie zaprasza-
my, Pan Jezus i my, kapłani. 

Sprawy gospodarcze. W drugą niedzielę miesiąca na tacę inwesty-
cyjną zebrano 4 450 zł. Serdecznie dziękujemy, ponieważ już w naj-
bliższych dniach musimy pdjąć remont mieszkania przed przyjściem 
ks. Krzysztofa (kiedy przychodził ks. Jacek mieszkanie zostało tylko 
odświeżone i odremontowano gruntownie łazienkę, teraz chcemy 
wymienić również okna, posadzki, wyrównać ściany itd.). Jak już pew-
nie zauważyliście z kościoła parafialnego zniknęły elementy ambony  
z prezbiterium. Zostały one (dzięki uprzejmości pana Adama Tomalaka 
i Józefa Wypycha) zawiezione do pracowni konserwatorskiej w Niemo-
dlinie. Czyli prace nad renowacją i rekonstrukcją ambony rozpoczęły się. 
Za dwa tygodnie przyjedzie ekipa, która na miejscu będzie odnawiać 

baldachim ambony. Koszt renowacji (po negocjacjach) udało się obni-
żyć do kwoty dokładnie 84 313 zł. Dziesięć tysięcy już otrzymaliśmy od 
Powiatu Kaliskiego, resztę musimy uzbierać. A to jeszcze nie wszystko, 
ponieważ musimy uzupełnić „umeblowanie” prezbiterium. Będziemy 
informować, kiedy pojawią się pierwsze projekty nowej ambonki, 
miejsca przwodniczenia i ławek dla ministrantów. Póki co mamy me-
ble zastępcze, a do Waszych domów trafią tradycyjne koperty z prośbą 
o wsparcie tej inwestycji. 

Do kościółka w Krzyżówkach trafiła piękna fisharmonia, którą od-
restaurował pan Mariusz Krajewski (odnawiał on ołtarz Miłosierdzia 
Bożego w naszym kościele). Pan Mariusz nie chciał pieniędzy, poprosił 
tylko o modlitwę, więc kieruję tę prośbę do wszystkich. I serdecznie 
dziękuję panu Mariuszowi, który odnowił też lustro po ks.  Blizińskim, 
stojące obecnie w holu plebanii, a teraz odnawia zabytkowe krzesła.  

Rozpoczęliśmy wreszcie inwenteryzację cmentarza parafialnego, 
do czego zobowiązuje nas prawo. Za kilka miesięcy cmentrz będzie 
również zdigitalizowany, każdy grób będzie oznaczony i będzie do nie-
go dostęp również w Internecie. 

Wreszczie na koniec bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do zapisywania się na pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. Już najwyższy czas, aby się zapisać ponieważ musimy zamówić koszulki 
pielgrzymkowe, dlatego prosimy nie zwlekać z decyzją. Zapisy w zakrystii, kancelarii, mailowo 

(parafialiskow@gmail.com), i telefonicznie 
(można esemesem 519 552 535). Wyruszamy 9 
sierpnia. Zachęcamy tych, którzy nie mogą pójść 
do wrzucania swoich intencji do Pielgrzymkowej 
Skrzyni Intencji. Intencje te będą odczytywane i 
omadlane codziennie podczas modlitwy różań-
cowej na trasie pielgrzymkowej. Można również 
„zaadoptować” pielgrzyma, którego nie stać na 
opłacenie 40 zł wpisowego. Wystarczy do wspo-
mnianej skrzyni wrzucić kopertę z tą kwotą  
i swoim imieniem i nazwiskiem. Zapraszamy!

A co tam, panie, w parafii?

OFIARA NA RENOWACJĘ
I REKONSTRUKCJĘ

AMBONY
KOŚCIOŁA W LISKOWIE

od rodziny
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WNIEBOWZIĘCIE NMP 
MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

Przecudne Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
to dawna uroczystość, która swoimi korzeniami sięga pierw-
szych wieków chrześcijaństwa.

Święta zakorzenione, utrwalone w zbiorowej podświadomo-
ści są wyznacznikiem tożsamości, stanowią stały punkt, cyklicznie 
powracający. To najstarsze święto maryjne w roku liturgicznym, 
obchodzone jest w dniu 15 sierpnia. Dawniej nazywane było 
świętem: Zaśnienia, Śmierci, Odpocznienia, Wzięcia, Przejścia. 

W naszym kraju jest to dzień święcenia ziół i kwiatów polnych, 
stąd popularna nazwa tego święta to Matki Boskiej Zielnej. W 
teologicznej wymowie 15 sierpnia jest „dniem Triumfu Niepoka-
lanej i ukoronowaniem wszystkich Jej godności”, jak to sformu-
łował papież Pius XII ogłaszając 1 listopada w 1950 roku dogmat 
o Wniebowzięciu Maryi. Polska mądrość ludowate treści przysło-
wiami maluje: „do Stacji Wniebowstąpienia miej w stodole poło-
wę mienia”, „na Wniebowzię-
cie pokończone żęcie”…tak 
dawniej mawiano i czczono w 
połowie sierpnia Matkę Boską 
Dożynkową  i  Zielną. Bowiem 
właśnie w tym czasie kończą 
się żniwa, na łąkach wybuja 
trzeci pokos traw, owoce doj-
rzewają w sadach, a warzywa 
w ogródkach ciesząc swoją 
cudowną zjawiskowością, 
rozsiewając piękną woń.  

Do kościołów przynoszone są przez samorządy, związki 
rolnicze, koła gospodyń wiejskich okazałe wieńce dożynko-
we splecione z czterech zbóż, ozdobione świątkami, kwiatami, 
owocami, wstążkami. Ludowa obrzędowość już od X wieku 
nakazywała w tym dniu święcenie płodów rolnych i ziół, ozda-
bianie nimi wnętrz kościołów, oddając tym hołd Maryi Pannie i 
prosząc o „większą obfitość” na kolejny rok. 

Zwyczaj święcenia na Wniebowzięcie płodów z pól i łąk wywo-
dzi się ze starej chrześcijańskiej legendy, mówiącej o tym, jak apo-
stołowie 3 dni po śmierci Najświętszej Marii Panny udali się do Jej 
grobu i nie odnaleźli tam Jej ciała, tylko kwiaty i zioła. Na tę to pa-
miątkę święci się w tym dniu kwitnące zioła, kłosy zbóż, owoce, wa-
rzywa, słowem wszystko co kwitnie w tym czasie i owocuje. Świad-
czy o tym przysłowie: „Każdy kwiatek woła, weź mnie do kościoła”. 

Rośliny święcono w postaci wiązanek i bukietów, które w zależ-
ności od regionu i kanonów etnobotaniki nosiły nazwę: bukiety, 
równianki, ziela, ruchle, prozanki, kępka, ograbka. Skład bukietów 
zależał od regionu i tego jakie rośliny w sierpniowym czasie tam 
rosły. W tym czasie najpiękniej kwitną prawie wszystkie zioła, mają 
najintensywniejszy zapach i największą leczniczą moc.  

Podstawę stanowiły zawsze 4 części składowe tj. zioła, zboża, 
owoce i warzywa. W wiązankach nie święcono roślin pastewnych 
takich jak wyka, łubin, kończyna, lucerna ponieważ nie jedli ich 

ludzie, tylko zwierzęta oraz roślin trujących. Na przykład na Podla-
siu, Mazowszu w bukietach niesionych do kościoła znajdowała się 
lawenda, hyzop, dziewanna, rumian, a na przykład w Małopolsce 
rotycz, lubczyk, leszczyna, żyto, len, mięta, jabłko nabite na patyk, 
w Wielkopolsce - dziurawiec, szałwia,  krwawnik, piołun, mięta, 
rozmaryn, marzanka, kopytnik, macierzanka, wrotycz, makówki, 
koper, kminek, len, kłosy zboża uzupełnione o kwiaty ogrodowe 
malwy, nagietki, mieczyki, róże i inne. W innych rejonach kraju: 
oprócz ziół w których bywa bylica „matka ziół”, święcono zboża, 
runo leśne, owoce oraz nagietki, maki, chabry,  mirt, rozmaryn,  
hyzop, wrotycz, dziewannę, rutę, rumianek, dziurawiec, mak, koni-
czynę, borówkę, barwinek, miętę, lebiodkę, dzięgiel. 

 Oprócz nazw łacińskich, gatunkowych i rodzimych polskich, 
niektóre z tych kwiatów noszą ludowe, lokalne nazwy związane z 
Matką Boską, z sakralizacją otaczającego świata, z wiarą – „pantofel-

ki Najświętszej Panienki” (to-
jad, nawłoć), „łzy Matki Boskiej” 
(drżączka), „warkoczyki Matki 
Boskiej” (dziewanna drobno-
kwiatowa), „włoski Najświętszej 
Panienki”, „dzwonki Panny Maryi” 
(dziurawiec), „włosy Maryi” (targa-
nek), „złote włosy Matki Boskiej” 
(len), „koszyczki Najświętszej Ma-
rii Panny” (werbena pospolita). 

Ważna też jest objętość bu-
kietu, np. małopolski etnograf 

Seweryn Udziela (1857-1937, żyjący ponad 90 lat temu) twierdził, 
że prawdziwy krakowski bukiet powinien zawierać około 100 ziół, a 
Zygmunt Gloger (1845-1910, czyli żyjący ponad 100 lat temu), dawał 
wyraz tradycji, że wystarczy 12 roślin, ważne żeby były w bukiecie 
leszczyna i żabie skrzeki. W „Roku Pańskim” pisał „W Krakowskiem 
niosą do poświęcenia 12 roślin: warkocz Najświętszej Panienki, obie-
żyświat (żółto kwitnący), trojeść, żabie skrzeki, Boże drzewko, rotyć, 
lubczyk, leszczynę z orzechami, żyto, konopie, len, miętę…”

Natomiast według tradycji, w bukiet do poświęcenia wiązano 
siedem lub 77 różnych ziół, zbóż, kwiatów, ponieważ to dla wierzą-
cych symbol doskonałości. Zrobione bukiety wiązane były lipowym 
łykiem (ewentualnie z jabłoni). Bowiem lipa łączona była z Matką 
Boską, bo właśnie na tym drzewie Maryja ukazywała się najczęściej.

Poświęcone w kościele bukieciki miały wszechstronne zastoso-
wanie lecznicze, zabezpieczające, ochraniające przed szkodnikami i 
wszelkim złem. Uświęcone bukiety przechowywano w domach za 
obrazami świętych, nad drzwiami, na parapetach, na ścianach za-
wieszano, w oborach koło okna, w stodołach. Miejsca te były uważa-
ne za najbardziej narażone na ataki diabła, a poświęcone zioła miały 
chronić domowników i obejście przed nieszczęściami. Bukiety rów-
nież zanoszono na pola żeby chroniły przed klęskami, piorunami i 
robakami. Zioła również zapalano, okadzając ich dymem wnętrza 
domów, pomieszczenia dla bydła, ptaków, aby nie ulegali pokusom. 

„O ! Wy kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła,
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła
 stawiają Częstochowskiej, by podniosła rączkę
Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną drżączkę,
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę,
Bo to wszystko przecież Boże,
 bo to wszystko święte”
     Jan Lechoń
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Poświęcone bukiety wykorzystywano też do celów leczniczych, 
sporządzano napary, okadzano ciała, zmarłemu do trumny kła-
dziono zioła, (pisze o tym etnograf Zygmunt Gloger, „wedle staro-
polskiego obyczaju, zmarłemu do trumny podkładają ich garstkę 
pod głowę”). Ziarno wykruszone z kłosów wieńca dożynkowego 
dodawano do ziarna siewnego. Zapobiegliwa wyobraźnia ludowa 
sprawiała, że z bukietami można było robić wszystko, tylko nie wol-
no ich było wyrzucać. Uważane były za przedmiot święty, z którym 
należy z szacunkiem się obchodzić. Stary, zeszłoroczny bukiet, wią-
zankę należało spalić (tak samo jak stare zniszczone obrazy).

Dawniej przygotowując się do obchodów Matki Boskiej Ziel-
nej wcześniej święcono miód w dniu św. Wawrzyńca tj. 10 sierp-
nia, atakże masło. Po poświęceniu dawano po łyżeczce domow-
nikom mówiąc: „Przez przyczynę świętego męczennika, chroń 
Boże pszczółki od szkodnika”. 

Obecnie wydaje się, że zanika powoli zwyczaj zabiegania o 
opiekę i błogosławieństwo Maryi dla rodzącej owoce matki ziemi. 
Obyczaj robienia bukietów „więdnie”, jest ich coraz mniej. W kościele 
nie wszyscy mają w dłoniach wiązanki i bukieciki z darami natury, a 
przecież to najpiękniejsze święto polskiego lata. Religii potrzeba ry-
tuałów, bo są one tłumaczeniem Bożej rzeczywistości na język zwy-
czajnych ludzi. Tak jak nie można sobie wyobrazić wigilii bez opłatka, 
tak nie można obejść Święta Matki Boskiej Zielnej bez bukietu. 

Święto Matki Boskiej Zielnej stanowiło natchnienie i inspira-
cje dla wielu artystów, pobudzało wyobraźnię artystów, malarzy, 

poetów, pisarzy, rzeźbiarzy, etnografów, kapłanów. To święto jest 
przepiękne utrwalone w ikonografii, na obrazach, rzeźbach, witra-
żach zwłaszcza z końca XIX wieku oraz będące zainteresowaniem 
kulturoznawców, etnografów. Można tu wymienić nazwiska takie 
jak: Józef Mehoffer, Piotr Stachiewicz, Grzegorz Bialik,  Adam Setko-
wicz, Jan Lechoń, ks. Józef Tischner, El Greco, Tycjan i wielu innych.

Motyw malowideł związanych z postacią Matki Boskiej Zielnej 
występuje w wielu kościołach i klasztorach, tradycji ludowej oraz 
w kolekcjach prywatnych. Przykładem jest znany obraz Witolda 
Pruszkowskiego „Procesja zielna”, gdzie daje się zaobserwować 
cały przepych kwietnych naręczy.  

W tradycji zachowano przekaz, że gdy Maryja została wzię-
ta do nieba, pozostawiła po sobie w grobie kwiaty, róże. W śre-
dniowieczu w całej Europie świętowano bukietami Matki Boskiej 
Zielnej. Czesi swoją Matkę Boską nazwali Korzenną,  Bawarczy-
cy- Kwietną, Estończycy- Żytnią. Święto Matki Boskiej Zielnej jest 
dziś najmocniej obecne właśnie w Bawarii, w Polsce, na Litwie i w 
całym świecie prawosławnym, gdzie mają Matkę Boską Zaśniętą 
(Uspienskaja). W niektórych częściach Afryki mówi się o Matce 
Bożej nie inaczej jak Znakomita, a Niemcy używają określenia Żyt-
nia, Kwietna. Pewien kronikarz niemiecki relacjonując sierpniową 
uroczystość utrwalił zwyczaj zakrywania ziołami i kwiatami du-
chownego. Jeśli udało się go przykryć całego można było liczyć 
na obfitość plonów w kolejnym roku. W Kalwarii Zebrzydowskiej, 
odbywają się inscenizacje Zaśnienia Maryi oraz jej Wniebowzię-
cia. Na Jasną Górę zmierzają pielgrzymi z całej Polski, w innych 
częściach Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek.

Uroczystość Matki Boskiej Zielnej jest obecnie świętem Wojska 
Polskiego, ustanowionym na pamiątkę zwycięstwa oręża w bitwie 
warszawskiej, stoczonej z armią bolszewicką w 1920 roku, zwane-
go „cudem nad Wisłą”. Wszak kobiety witały żołnierzy powracają-
cych z wojny naręczami kwiatów. Mężczyźni walczyli i umierali za 
ojczyznę, a kobiety zostawały i musiały żywić, leczyć i żyć. 

Tradycję święta natury, które leczy, żywi i zachwyca, wypraco-
waną przez przeszłe pokolenia trzeba zachować, nie należy się jej 
wstydzić, ten obyczaj nie może zaginąć, trzeba odnowić w domach 
sielskość, przyroda zasługuje na szacunek „bo to wszystko Boże, bo 
to wszystko święte”. Nie należy pogrążać się w świecie wirtualnym, 
wymyślonym i „betonowym” co sprowadza „wykluczenie botanicz-
ne”. Ksiądz Józef Stanisław Tischner (1931-2000) mówił o święcie 
Matki Boskiej Zielnej, że „to święto przede wszystkim piękne, ono 
prowokuje ludzi, aby byli piękni”. Wszak Św. Franciszek głosił, mi-
łość do świata przyrody już osiem wieków temu. 

Rodzinna tradycja, wiedza odziedziczona po dziadkach, prze-
chowywana przez pokolenia i matka natura jest ważna, trzeba 
znaleźć czas, wybrać się na spacer samemu, z rodziną, z dziećmi, 
wnukami, przyjaciółmi itp., na botaniczne „safari”. To nic nie kosz-
tuje, jest demokratyczne, a zbieranie roślin będzie przyjemne dla 
ducha i zmysłów. Zatem trzeba nazbierać ziół, kwiatów, zrobić 
bukiet i zabrać go do kościoła, gdzie ksiądz  dobrodziej poświęci, 
dziękując Matce Bożej za wszelkie łaski minionego roku i prosząc 
o opiekę na przyszłość. Naturę wprowadzić w sferę sacrum. Na-
tomiast przyniesiony do domu poświęcony cudowny, urokliwy 
bukiet niech w pragmatyczny sposób przypomina nam o prostej 
pobożności naszych przodków, którzy ufali Matce Bożej, że za-
chowa ich w zdrowiu, szczęściu i uchroni od złego.   

  Violetta Nerka
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W naszej biografii sióstr służebniczek, kolejną - ze względu 
na rok urodzenia - jest s. Eustazja, czyli Józefa Mocna. Uro-
dziła się w dniu 2 lipca 1921 roku we wsi, Izerów, który w od-
notowanych aktach z 1854 roku, a na pewno od roku 1879 
należał do liskowskiej parafii. 

Była córką Walentego 
i Marii z domu Frontczak 
vel Frątczak. Rodzice po-
brali się w roku 1914; on 
kawaler lat 26 z Liskowa, 
ona panna lat 22, urodzo-
na w Osuchowie. Rodzica-
mi chrzestnymi przyszłej 
służebnicy byli: Michał 
Mocny i Józefa Gierosz. 
W początkowej fazie mał-
żeństwa ojciec wyjeżdżał 
do pracy na tzw. saksy, 
czyli sezonowy wyjazd 

do pracy w Niemczech. Dlatego krótko po ślubie rodzice nabyli 
posiadłość od rodziny Antoniego i Michaliny (zd. Kornacka) An-
drzejewskich w Izerowie ze skromnymi zabudowaniami gdzie 
zamieszkali. Rodzice zajmowali się pracą na roli, a domowy bu-
dżet ojciec w dalszym ciągu uzupełniał wyjazdami. Rodzeństwo 
przyszłej siostry Służebniczki, to: brat - Władysław (1915), siostra 
- Marianna (1917) i siostra - Zofia (1919) – urodzeni w Izerowie.

Naukę rozpoczęła w czteroklasowej Szkole Powszechnej  
w Ciepielowie w roku szkolnym 1927/1928, natomiast od klasy IV 
(1931/1932), chodziła do Szkoły Powszechnej im. ks. Piotra Skargi 
w Liskowie, którą ukończyła w r. 1935. Do zakonu wstąpiła w dniu 
20 października 1938 r., natomiast obłóczyny i przyjęcie imienia 
zakonnego Eustazja, miało miejsce w dniu 18 marca1939 r. 

S. Eustazja w nowicjacie zachorowała na gruźlicę płuc i odtąd 
z małymi tylko przerwami leczyła się. Pierwszą profesję zakonną 
złożyła 20 kwietnia 1941 roku, po czym wyjechała do Komborni, 
a po 2 miesiącach na kurację do Krynicy (1941-1942). Gdy stan 
zdrowia poprawił się, powierzono siostrze pracę w przedszkolu w 
Mościcach-Tarnów Zachodni (1942-1945). W tym czasie w 1944 
r. przez 3 tygodnie s. Józefa leczyła się w szpitalu w Tarnowie,  
a potem odbyła kurację klimatyczną w Jastrząbce Nowej i w Szyn-
wałdzie. W 1945 r. wyjechała do rodzinnej miejscowości na wypo-

czynek (1945-1946). Ponieważ tęskniła za życiem zakonnym prze-
bywała więcej u sióstr w szkole zawodowej w Liskowie. W 1946 
roku leczyła się w szpitalu św. Jana przez 2 miesiące, a następnie 
pomagała siostrze w kancelarii w tymże szpitalu (1946-1950).

W dniu 11 września 1949 roku złożyła śluby wieczyste.  
W 1950 roku wróciła do Liskowa. Bywała u rodziny, ale najlepiej 
czuła się w domu zakonnym. Siostra Józefa nie mogła pogodzić 
się z myślą, że jej nieuleczalna choroba zbliża ją do kresu życia. 
Trzeba wspomnieć, że po II wojnie światowej liczba zachorowań 
na gruźlicę była w Polsce największa. W walce z chorobą wspie-
rała ją rodzina. Była przecież młoda, pełna zapału i chęci do 
pracy. Musiała więc stoczyć walkę o przezwyciężenie siebie, by 
przyjąć radośnie wolę Bożą. Siostra Józefa odznaczała się miłym 
podejściem do otoczenia, uczynnością i pogodą ducha. Brak 
zdrowia i bardzo słaby wzrok były dla niej szkołą życia, uczyła się 
służyć Bogu przez cierpienie i umartwienia. 

Zmarła w dniu 13 maja 1952 r. w Liskowie w 31 roku życia, a 
14 roku powołania zakonnego. Pochowana jest na cmentarzu li-
skowskim. W placu rodowym w Izerowie pod nr.10, gospodaruje 
kolejne pokolenie Mocnych.

Stefan Ferenc
Ps. W wydanej przeze mnie publikacji: „Dzieje Gminy Lisków. 

1939-1945” na str.110 z braku wiarygodnych informacji uzna-
łem s. Eustazję za zaginioną mieszkankę gminy w czasie II wojny 
światowej.

Siostra EUSTAZJA - Józefa MOCNA

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

NIEDZIELA  25 LIPCA 2021
PO KAŻDEJ MSZY ŚW. W LISKOWIE, ZAKRZYNIE I KRZYŻÓWKACH
Każdy właściciel pojazdu otrzyma sympatyczny gadżet (bre-
loczek, magnes bądź książeczkę kierowcy i obrazek z przy-
kazaniami kierowcy) a zebrane ofiary przeznaczone są na 
zakup pojazdów dla misjonarzy. Zapraszamy i dziekujemy!


