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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

Rozpoczyna się druga połowa wakacji, zachęcamy wszystkich do wykorzystania czasu również 
na zbliżenie się do Pana Boga. Można pójść na pielgrzymkę, wysłać dzieci na Boskie Wakacje, albo 
choćby wstąpić do Namiotu Spotkania, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament od ponie-
działku do soboty od 8.00 do 18.00. Codziennie też kapłan modli się Różańcem za wszystkich para-
fian i w ich intencjach, można się do niego dołączyć (g. 17.30). 

Sprawy gospodarcze. Na wsparcie zakupu pojazdów dla misjonarzy w związku z akcją „Świę-
ty Krzysztof”, przekazaliśmy 2800 zł. Natomiast pierwszy tydzień zbiórki ofiar na renowację ambony 
przyniósł 13 kopert na łączną kwotę 1530 zł ( 1 x 500 zł, 2 x 200 zł, 4 x 100 zł, 1 x 60 zł, 2 x 50 zł, 2 x 30 zł, 
1 x 10 zł). Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Mamy też kolejną dobrą informację, odnośnie wspar-
cia ze strony Samorządu. Urząd Marszałkowski wsparł nasz projekt „Muszli talentów”, czyli sceny do 
występów na świeżym powietrzu (mogącej w razie potrzeby służyć jako ołtarz polowy) kwotą 10 000 
zł. To kolejny etap zgospodarowywania terenu parafialnego za plebanią. Serdecznie dziękujemy panu 
marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za wsparcie naszego wniosku, panu Arkadiuszowi Rygasowi 
za projekt i pani Sylwii Sobczyk za dokumentację. Prace przy tym projekcie ruszą późnym latem. 

Informacje o naszej pieszej pielgrzyce na Jasną Górę. Nadal przyjmujemy zapisy w kancelarii, 
w zakrystii, mailowo i telefonicznie. Zachęcamy do składania intencji do pielgrzymkowego Różańca, 
a także do adopcji pielgrzyma wpłacając kwotę 40 zł, bo tyle wynosi opłata za pielgrzymkę. Jeśli 
chodzi o posiłki to mamy już wszystkie zapewnione: w pierwszym dniu obiad dostarczy restau-
racja „Camea”, w drugim dniu restauracja „Złota Reneta”, w trzecim pan dr Przemysław Ka-
wala, w czwartym personel Domu Dziecka, w piątym skorzystamy z kateringu pielgrzymki 
kaliskiej. Noclegi u sióstr urszulanek w Częstochowie będą kosztować 25-35 zł., od osoby za 
noc w zależności od pokoju. Koszulki dla grupy, jak co roku zasponsorował pan Aleksander 
Tomalak i firma Edal, a autokary powrotne pani Wójt Maria Krawiec. Naczynia jednorazowe  
i inne potrzebne na co dzień produkty zasponsorowały panie Katarzyna Michalak i Aneta 
Adamus. Ośrodek Zdrowia dostarczył potrzebne medykamenty. Dziękujemy wszystkim za 
wsparcie i zachęcamy do zapisów. Jest nas już ponad 60 pielgrzymów!

A co tam, panie, w parafii?

  ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Kiedy? 6.08 (piątek) godz. 11.00 - 12.00
          (można składać już w czwartek popołudniu)

Gdzie?  Przy budynku wikariatu 
                (na betonowym placu).
Cel?  Wsparcie Kościołów na Wschodzie  
                i Sióstr Loretanek
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XXX PIELGRZYMKA RODZINY 
RADIA MARYJA

Atmosfera wiary i nadziei przyświecała tegorocznej jubile-
uszowej XXX Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze 
w dniach 10-11 lipca, 2021 roku ogłoszonego przez Papieża Fran-
ciszka „Rokiem Świętego Józefa” i wrześniowej beatyfikacji ks. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Od 
lat ta autokarowa, wielopokoleniowa, radosna pielgrzymka jest 
największą pod względem liczby wiernych, którzy gromadzą się na 
Jasnej Górze. To znak, że rozpoczął się w czasie po pandemicznym 
pielgrzymkowy szczyt. 

Tegoroczne długo oczekiwane spotkanie u Maryi przebiegało 
pod hasłem „Ewangelia radosną obietnicą”. Zaczynem chlebowym 
powyższego hasła jest  homilia wygłoszona podczas Triduum Pas-
chalnego przez Papieża Franciszka w Watykanie, charakterystycz-
ne cechy charyzmatu redemptorystów i innych wspólnot tj. sianie 
Ewangelii i trwanie przy Maryi  oraz słowa Świętego Jana Pawła II, 
który wspominając swoje młodzieńcze lata, powiedział, że Ewan-
gelia nie jest obietnicą łatwego życia, ale zawsze mamy ją głosić z 
radością i miłością. Natomiast zgłębianie prawdy ewangelicznej to 
pójście za Chrystusem, który odrzuca wszelkie kompromisy. Hasło 
„Ewangelia radosną obietnicą” jest wezwaniem do tego, żeby Ewan-
gelię głosić słowami i czynami, dając świadectwo więzi z Jezusem. 
Stanowi to drogę wymagającą, która nie ulega fałszywym obietni-
com tego świata, ale jest wierna niezmiennej prawdzie. 

Corocznie rodzina Radia Maryja pielgrzymuje do miejsca, które 
od wielu już pokoleń jest darem dla  Narodu Polskiego i Kościoła po-
wszechnego, by doświadczyć przede wszystkim spotkania z Matką. 
Wspólnota Rodziny Radia Maryja jest fenomenem, który z roku na 
rok musi byś potwierdzany obecnością, trudem pielgrzymowania. 

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja to czerpanie siły we wspólnocie 
osób, które razem  przez Maryję uczą się niełatwej, wymagającej 
drogi bycia chrześcijaninem. Żeby to w pełni zrozumieć trzeba tam 
pojechać i to przeżyć.

W ramach ogłoszeń parafialnych w niedzielę 4 lipca 2021 roku, 
ksiądz proboszcz Andrzej Antoni Klimek serdecznie zapraszał i za-
chęcał do udziału w XXX Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Ja-
sną Górę, która odbyła się w dniu 11 lipca 2021 roku, a wyjazd był 
z przykościelnego parkingu o godzinie 6:00 rano. Koszt pielgrzym-
ki to kwota 50 zł, zapisać się można było w kancelarii lub zakrystii. 
Początkowo miał jechać autokar, ale w wyniku rotacji wiernych na 
pozostałe pielgrzymki tj. dzieci pierwszokomunijnych i pieszą w 
sierpniu, ostatecznie  pojechały dwa „busy”.

W parafialnym pojeździe kierowcą był Pan Zbigniew Pyszel, a 
pielgrzymi to:  Siostra Służebniczka  Anna Zawadzka, Pani Irena Świ-
derska, Pani Danuta Bartczak,  Pani Anna Marzychowska,  Pani Ja-
nina Jakubczak, Pan Jerzy Jakubczak, Pani Beata Piorunowska, Pan 
Kazimierz Piorunowski. W kolejnym pojeździe, kierowcą był  Pan 
Łukasz Pyszel, a pasażerami: Pani Teresa Pyszel,  Pani Małgorzata 
Mikołajczyk,  Pani Violetta Nerka,  Pani Bernadeta Banasiewicz, Pan 
Dariusz Banasiewicz i ich córka Lena Banasiewicz. W sumie 16 osób. 

Początkowo „nieboskłon” był zachmurzony i można było spo-
dziewać się przelotnego deszczu, jednakże na częstochowskich 
błoniach słońce jak malowane wyszło w całej swej okazałości. O go-
dzinie 8:20 kierowca zarządził postój na poranną kawę z mlekiem w 
Krzepicach. Siostra Anna podczas podróży przewodniczyła modli-
twie różańcowej, za ojczyznę, kapłanów i  parafian,  za papieża Fran-
ciszka, za szczęśliwą podróż, oferowała podróżnym opiekę ducho-
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wą, a z taką osobą zawsze raźniej. Siostra wysunęła propozycję 
żeby jeszcze pojechać do cudownego miejsca w Gidlach, ale nieste-
ty nie było na to czasu, bo to miejscowość położona około 50 kilo-
metrów od Częstochowy. Pielgrzymi jechali w milczeniu, za oknem 
„busa” przesuwały się krajobrazy z dojrzewającymi kłosami zbóż, 
rosnącymi pokosami traw, i innych upraw, klimatycznych miejsco-
wości z charakterystycznymi zadbanymi ogródkami w kwitnącymi 
w nich przeważnie różami i jukkami.

 O godzinie 9:10 pielgrzymkowe pojazdy wjechały do Często-
chowy, kierowcy kluczyli uliczkami, szukali miejsca parkingowego, 
które w końcu się znalazło przy końcu sektorów, na murawie z tra-
wy, za pomnikiem z Matką Bożą. Przy pomniku zrobione zostało 
pamiątkowe zdjęcie grupowe. O godzinie 9:20 pielgrzymi udali się 
do sanktuarium pokłonili się Jasnogórskiej Pani, kolejno po wodę 
do źródełka świętej Barbary, a potem na jasnogórskie błonia, gdzie 
odbywało się modlitewne czuwanie. 

Na placu wystawione były namioty, pawilony, stoiska, moż-
na było zakupić czasopisma, książki, dać datek od serca „Na Różę”, 
zapoznać się z ofertą WSKSiM z Torunia, zakupić, „Nasz Dziennik”, 
podpisać listę przeciwko aborcji, opowiedzieć się za życiem, zrobić 
sobie zdjęcie przy pomniku  kardynała 
Wyszyńskiego, kupić świątki i dać do 
poświęcenia, zamówić mszę świętą za 
zmarłych i określonej intencji, zwiedzić 
zabytkowe skarby kultury znajdujące 
się na Jasnej Górze.

O godzinie 11:27 rozpoczęła się 
Msza św., której przewodniczył i homi-
lię wygłosil  ks. abp. Wacław Depo me-
tropolita częstochowski. 

W homilii podkreślił opatrznościo-
wą rolę, jaką od trzydziestu lat w Pol-
sce pełni Radio Maryja, które umacnia 
wiernych i  daje nadzieję.  Zgromadzo-
nych na  Jasnej Górze słuchaczy „ka-
tolickiego Głosu w naszych domach” 
nazwał wprost „pielgrzymami nadziei”. 
Pochylając się nad Polską rzeczywisto-
ścią, zwrócił uwagę, że po odejściu  do 
domu Boga Ojca Prymasa Tysiąclecia i 

Świętego Jana Pawła II nasza Ojczyzna „została wystawiona na moc-
ne ataki wielu ośrodków zagranicznych i krajowych, które osłabiły 
naszą wrażliwość i zdolność rozpoznawania prawdy o Bogu, ludz-
kiej naturze i świecie”. (…) 

Metropolita częstochowski przypomniał, że istotnym elemen-
tem naszej drogi wolności było dążenie do prawdy i wierność tej 
prawdzie, która wyzwala człowieka. Arcybiskup podkreślał koniecz-
ność zdobywania autentycznej dojrzałości wiary. „Pojęcie dojrzało-
ści wiary stało się w ostatnich dziesięcioleciach rozpowszechnio-
nym sloganem. Pojmuje się ją często jako postawę kogoś, kto nie 
daje posłuchu Kościołowi i jego pasterzom, ale wybiera w sposób 
niezależny to, w co chce wierzyć  bądź nie – ostrzegał. „Taką posta-
wę przedstawia się jako odwagę wypowiadania się przeciw  Ma-
gisterium Kościoła. Tymczasem nie potrzeba odwagi, gdy ma się 
pewność publicznego poklasku i każe się Kościołowi oczyszczać. 
Odwagi potrzeba, by przylgnąć do nauki Chrystusa i do Kościo-
ła, także gdy jest sprzeczna ze schematem proponowanym przez 
współczesny świat – dawał drogowskaz do formowania dojrzałości 
wiary jako prawdziwej odpowiedzi na kryzysy wiary w życiu rodzin-
nym, kapłańskim czy zakonnym. „Zbyt dużo jest dziś „reformato-
rów”, „oczyszczaczy” prawdy i wiary Kościoła – przestrzegał kazno-
dzieja, który zauważył, że ci co „radzą Kościołowi”, czasem nie znają 
nawet katechizmu. Wskazał, że głównym skutkiem laicyzacji jest 
zepchnięcie Jezusa na peryferie, wyrzucenie na margines nadziei 
życia wiecznego. Rodzinę Radia Maryja metropolita częstochowski 
nazwał „Pielgrzymami Nadziei”.

Przez media „nie  można w pełni doświadczyć tego, jak wiel-
kim darem jest Jezus w Eucharystii,” mówił o. Tadeusz Rydzyk, ale 
trudno doświadczyć też żywej wspólnoty. Właśnie na tę wspólnotę 
pełną radości i śpiewu tak bardzo czekają co roku pielgrzymi.  W 
godzinach od 1:00 w nocy do 7:00 rano była transmisja niedzielnej 
uroczystości w Telewizji TRWAM można było prześledzić i nacieszyć 
się jej kolejnymi etapami  np. słowami, które ks. abp Wacław Depo 
powiedział, „żeby opatrzność Boża nadal strzegła i prowadziła Radio 
Maryja” i w zakupionym kalendarzu na 2022 rok zaznaczyć datę ko-
lejnej pielgrzymki-zlotu tradycyjnie w lipcu.

  Violetta Nerka
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Błogosławiony Edmund Bojanowski 
uważał, że najwyższym celem wychowa-
nia jest, aby człowiek stał się obrazem  
i podobieństwem Boga na ziemi, dlate-
go też w tym kierunku zmierzały jego 
metody wychowawcze i cały program.  
Bł. Edmund miał bardzo żywą wizję wszech-
stronnej formacji wychowanka. Miała to 
być „szkołą życia”. Zakreślił plan dzienny, 
tygodniowy i roczny życia w ochronce, 
uwzględniając w nim modlitwę, zabawę, 
naukę i pracę jako środki mające zapewnić 
pełny rozwój dziecka – religijny, umysłowy 
i fizyczny. (Ks. R. Niparko, Oryginalność…).

Zdaniem E. Bojanowskiego wychowa-
nie w ochronce musi mieć nade wszyst-
ko wymiar eklezjalny – a więc dzieci uczą 
się Kościoła, do którego należą od Chrztu 
Świętego – ma to dokonywać się w kon-
kretniej wspólnocie ochronkowej. Pragnął 
wychowanie w ochronkach związać z dusz-
pasterskimi wpływami Kościoła, gdyż uwa-
żał, że najważniejsza jest droga kościelnej 
tradycji. Człowiek dzięki Ofierze Chrystu-
sa może wejść na drogę zbawienia, może 
też do Niego dojść tylko przez Kościół i w 
łączności z nim. Jedynie Kościół – pisał bł. 
Edmund w swoich artykułach - ma moc, 
prawo oraz środki do realizowania tego 
celu. Dlatego podkreślał, że: prowadzenie 
dzieci do osiągnięcia lepszego życia i zaba-
wienia duszy jest najgłówniejszym celem 
wychowania religijnego i etyki chrześcijań-
skiej, a metody wychowawcze nie budziły 

żadnych zastrzeżeń – ani ze strony Kościo-
ła, ani katolickich domów. Były zgodne z 
duchem Dekalogu i Ewangelii. Bł. Edmund 
rozpoczynał wychowanie w ochronkach 
od wyjaśnienia najprostszych i zasadni-
czych  przejawów życia religijnego, takich 
jak: pozdrowienie chrześcijańskie, znak 
krzyża świętego, pacierz, oddawanie czci 
przedmiotom kultu religijnego. Wszyst-
ko to wyjaśniał dzieciom w sposób bar-
dzo przystępny. W salach ochronkowych 
umieszczał krzyż w celu jak mówił:, „aby 
dziatki oswoiły się z pamięcią na śmierć i 
aby krzyż ten upominał je ciągle w baczno-
ści na zdrowie, co zapewne żywiej przema-
wiało do dzieci niż wszelkie słowne prze-
strogi”. (R. N.). Wychowanie do modlitwy 
było bardzo istotną sprawą w ochronkach. 
Zdaniem bł. Edmunda modlitwa dziecka 
nie może być zbyt długa, ale nacechowana 
powagą i odczuciem chwili.

Bł. Edmund Bojanowski bardzo pra-
gnął, aby dzieci były świadome obecności 
Boga, dlatego umieszczał w ochronkach 
napis: „ Bóg wszystko widzi” oraz symbol 
Opatrzności Bożej. Uważał, że „to może 
mieć wpływ na przebywających w tym 
domu. Zalecał przeżywanie liturgiczne-
go roku kościelnego. Przed ważniejszymi  
świętami polecał odprawianie nowenny, 
by przybliżyć dzieciom treść poszczegól-
nych prawd wiary. Wychowawczynie zaś  
miały obowiązek przybliżyć dzieciom treść 
poszczególnych świąt. Dzieci przez taką 

czynną obecność w Kościele powoli przy-
swajały sobie prawdy wiary i pogłębiały 
miłość do Chrystusa i Matki Najświętszej. 
Zalecał bardzo kult Maryi a także Aniołów 
i Świętych . W swojej pracy  wychowawczej 
bł. Edmund czynił wszystko, aby zarówno 
teoria jak i praktyka były zakorzenione w 
tajemnicy Chrystusa.

Chciał on doprowadzić dziecko do spo-
tkania z Chrystusem w ten sposób, aby 
dziecko zachwyciło się Nim i wzrastało 
pod Jego opieką. Bardzo często powta-
rzał: „W ochronce powinny się dzieci pier-
wej nauczyć żyć niż czytać i pisać”. Bardzo 
pragnął, aby ochronki chroniły dzieci od 
jakiegokolwiek zepsucia i nadawały właści-
wy kierunek w wychowaniu a oby stawały 
się odrodzeniem ludzkości. W nich widział 
ratunek przed upadkiem moralnym społe-
czeństwa. Bł. Edmund stosował odpowied-
nie metody wychowania moralnego np. 
wdrażał dzieci do pracy, wyrabiał poczucie 
obowiązku w stosunku do określonych 
ludzi i spraw. Przy każdej nadarzającej się 
okazji wdrażał dzieci do pracy, gdyż wpły-
wa ona na rozwój i doskonalenie natury 
dzieci. Codzienne zajęcia posiadały war-
tość moralną i zawsze określony cel, nawet 
zabawy. Bł. Edmund oprócz tego, że zachę-
cając dzieci do pracy, sam też z nimi praco-
wał i pouczał jak należy pracować. Chciał, 
aby dzieci nabrały szacunku dla każdej pra-
cy, zachęcał „by usiłowały przynieść pocie-
chę pilnością i nie pogardzały żadną 

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI 
WYCHOWAWCA DZIECI I MŁODZIEŻY
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pracą, nawet mniej miłą”. Wprowadzał też 
serca dziecięce do okazywania chęci służ-
by chorym i cierpiącym przez odwiedzanie 
chorych z wychowawczynią. Zachęcał by 
dzieci jak najdłużej przebywały w ogródku 
czy na dworze, a także do częstych przecha-
dzek. To spotkanie z przyrodą było okazją 
do harmonijnego rozwoju życia emocjo-
nalnego dziecka. Bezpośredni widok lasu, 
kwiatów, drzew, ptaków, zwierząt, skłaniał 
myśli dzieci o Bogu Stwórcy, o Jego dobroci. 
Swoje uczucia później przejawiały dzieci w 
rysunkach. Bł. Edmund poprzez wdrażanie 
dzieci do pracy, porządku, odpowiedniej 
kultury i zabawy przygotowywał je do życia, 
kształtował w nich postawy moralne. Dużą 
wagę przywiązywał także do rozwijania 
u dzieci odpowiedzialności za dobro spo-
łeczne. Nie uznawał  rozpieszczania dzieci. 
Przeciwny też był pobłażaniu. Bł. Edmund 
w swoim systemie wychowawczym wyeli-
minował zupełnie powszechnie stosowane 
wówczas kary cielesne. Duży nacisk kładł na 
pozytywną zachętę.

Bardzo ważnym elementem w systemie 
wychowawczym bł. Edmunda było wiąza-
nie dzieci z polskimi tradycjami narodowy-

mi. Wychowanie narodowe w ochronkach 
było oparte na zasadzie: „Pierwszym zada-
niem wychowania narodowego jest wpro-
wadzić dzieci i młodzież w tradycję narodo-
wą tak głęboko, aby oni nosili Ojczyznę nie 
tylko w swej duszy, ale czuli się wewnątrz 
niej wszystkimi swymi splotami z nią zespo-
leni”. Bł. Edmund organizował różne wystę-
py dziecięce o charakterze patriotycznym, 
które miały wywołać w dzieciach radosne 
przeżycia, a zarazem zrozumienie różnych 
wydarzeń z życia narodu. Wychowanie na-
rodowe opierał także na częstym czytaniu 
życiorysów polskich świętych i bohaterów 
narodowych. W ochronkach bł. Edmunda 
rozbrzmiewała pieść Bogurodzica. Wystrój 
także zawierał elementy patriotyczne. Bł. 
Edmund często bywał w ochronkach rado-
śnie witany przez dzieci i przez ochroniarki 
(później siostry NMP.). Dla dzieci, jak i sióstr, 
był jak troskliwy i zarazem wymagający oj-
ciec, jednoznaczny i bardzo radosny.

Przy okazji składanych wizyt w ochron-
kach, bł. Edmund bardzo trafnie, wnikliwie 
i prosto przekazywał różne wskazówki pe-
dagogiczne wychowawczyniom. Od wy-
chowawczyń wymagał aby troszczyły się o 

własną formację duchową, by były dla dzie-
ci wzorem odnajdywania drogi do Boga. 
Przykład ochroniarek był niezastąpionym 
środkiem ich wpływu na dzieci. Bł. Edmund 
w swojej prostocie i miłości do dzieci ema-
nował dobrocią, radością włączając się w 
ich zabawy, pouczał, opowiadał także baj-
ki, które dostarczały wzorów do prawidło-
wego postępowania. Był wielkim patriotą, 
kochał Ojczyznę, która była dla niego Mat-
ką. Widząc różnorakie zagrożenia, odczytał 
w swym sercu konieczność jej ratowania, 
postanowił zacząć odrodzenie narodu od 
dzieci. Dzieciom, najmniejszym istotom 
społeczeństwa, ale najbardziej zagrożonym 
i najbardziej podatnym na złe wpływy, po-
święcił swoją wizję ratowania Ojczyzny, któ-
rej wówczas nie było na mapie świata, ale 
była w świadomości i sercach wielu Pola-
ków. Jest on dla nas żyjących współcześnie 
w Ojczyźnie i świecie  przykładem troski o 
dziecko, gdzie zarówno dziś, tak jak i przed 
150 laty jest ono zagrożone. A jeśli zagrożo-
ne jest dziecko, to i cała Ojczyzna, dlatego 
także naszym zadaniem jest obronić każde 
dziecko - to nienarodzone również.

Oprac. s. Eleonora Drozd

POMOC DLA PAULINYPOMOC DLA PAULINY
Stowarzyszenie 

Kreatywni Przyjaciele Koźlątkowa
przeprowadzi zbiórkę ofiar na zakup 

protezy dla Pauliny Jasiak
(która straciła dłoń podczas pracy)

w NIEDZIELĘ 15 sierpnia 2021
po każdej Mszy Swiętej przed kościołami 

w Liskowie, Zakrzynie i Krzyżówkach.
Można też dokonać wpłaty na:

www.siepomaga.pl/paulina-jasiak
Więcej informacji na plakacie.
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Kolejną służebnicą powoła-
ną do życia konsekrowanego  
z naszej parafii, była Stefania Paru-
szewska. Urodziła się 25 marca 1932 
roku w Liskowie. Była córką Adama  
i Józefy, Weroniki z domu Janiak. 

Od pokoleń rodzina Paruszewskich 
zajmowała się młynarstwem. Rodzice po-
siadali wiatrak oraz dodatkowo prowadził 
niewielkie gospodarstwo rolne w części 
Liskowa – Rzgowa. Stefania wychowywa-
ła się wśród gromadki rodzeństwa, sióstr: 
Marianny (1925), Teresy (1928), Weroniki 
(1930) i brata (Kazimierza(1935). W maju 
1939 roku straciła matkę, a w trzy miesiące 
później Niemcy rozpętali II wojnę światową. 

Siedmioletnia Stefania z ojcem i ro-
dzeństwem podzieliła los liskowskiej lud-
ności. W roku 1942 zostali wysiedleni z wła-
snego domu na roboty przymusowe do 
majątku ziemskiego w miejscowości Aver 
w Prusach Wschodnich - obecnie obwód 
kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wrócili 
dopiero po wyzwoleniu, wiosną 1945 roku. 

Po zakończeniu wojny w przyspieszo-
nym trybie w roku szkolnym: 1945/1946 
oraz 1946/1947 ukończyła VII klasową 
Szkołę Powszechną im. ks. Piotra Skargi 
prowadzoną pod kierownictwem s. Aidy 

Kajmowicz, ze Zgroma-
dzenia Służebniczek 
NMP NP. 

Po ukończeniu Szko-
ły Powszechnej, w 17 
roku życia, dnia 13 sierp-
nia 1949 roku, wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP Nie-
pokalanie Poczętej w 
Starej Wsi. Obłóczyny 
w habit zakonny nastą-
piły w dniu 25 marca 
1950 roku, przyjmując 
imię zakonne: Imelda. 
Wybrane imię zakonne 
błogosławionej Imel-
dy, wyznaczało jej pra-
cę z dziećmi, gdyż bł. 
Imelda jest patronką 
dzieci przystępujących 
do Pierwszej Komunii 
Świętej. (Niestety nie jest ona zbyt znana 
w Polsce).

 W drugim roku nowicjatu, 9 kwiet-
nia 1951 roku wyjechała na placówkę do 
Baranowa Sandomierskiego, w powiecie 
tarnobrzeskim w województwie podkar-
packim, gdzie pomagała w przedszkolu 

i zajęciach domowych. 
Pierwsze śluby zakonne 

złożyła 29 września 1952 roku. 
W kilka dni później została 
przeniesiona na placówkę do 
Jaworzna w województwie ślą-
skim, tam pomagała w pracy 
siostrom przedszkolankom. W 
roku 1953 objęła stanowisko 
wychowawczyni grupy przed-
szkolaków w Łodzi przy ul. 
Łąkowej. W roku 1955 złożyła 
egzamin z zakresu liceum dla 
przedszkolanek w Łodzi. 

W listopadzie 1956 roku 
została przeniesiona do 
przedszkola przy ul. Sien-
kiewicza 60, w Łodzi, gdzie 
siostry prowadziły 5-oddzia-
łowe przedszkole. W niespeł-
na 2 lata później, 15 sierpnia 
1958 roku została przenie-
siona do Chrzanowa w wo-
jewództwie małopolskim. 
Powierzono jej grupę dzieci  

w 2-oddziałowym przedszkolu. Śluby 
wieczysto złożyła w dniu 11 sierpnia 1958

Siostra Imelda raz po raz zapadała na 
zdrowiu. Przeszła ciężką operację worecz-
ka żółciowego. W październiku 1962 roku 
była na kuracji w sanatorium w Krynicy. 
Po powrocie czuła się dobrze. Gdy władze 
państwowe przejęły przedszkole, s. Imel-
da zajęła się pracą w kuchni. 

Siostra Imelda umiała sobie zorga-
nizować pracę i była z niej zadowolona. 
Jeszcze badanie lekarskie, przeprowadzo-
ne 22.12.1962 r., stwierdziło dobry stan 
zdrowia (od czasu operacji była pod stałą 
kontrolą lekarską). 

W drugi dzień Bożego Narodzenia była 
nadzwyczaj wesoła. Wieczorem poczuła 
się źle i wcześniej udała się na spoczynek. 
I już się więcej nie obudziła. Rano siostry 
zastały ją nieżywą. Umarła we śnie w dniu 
27.12.1962 roku w Chrzanowie w 30 roku 
życia, a 13 powołania zakonnego. Na proś-
bę rodziny, ciało s. Imeldy przewieziono 
do Liskowa. Po ceremoniach kościelnych 
spoczęły w grobowcu sióstr służebniczek 
NMP na cmentarzu parafialnym.

Niestety w scenerii placu rodowego 
nie ma wiatraka. Pod koniec lat 60. wia-
trak uległ zniszczeniu przez wiatr i nie 
został już odbudowany. Dziś w placu 
mieszka brat Kazimierz Paruszewski przy 
ul. Rzgowskiej nr. 11.

Stefan Ferenc

S. IMELDA - STEFANIA PARUSZEWSKA


