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MSZE ŚWIĘTE
W tygodniu: 

  6.30 u sióstr 
18.00 w kościele

W soboty:
  7.30 u sióstr 
17.30 Dom Seniora
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: 
PN-PT po Mszy św. wiecz.

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

Tak, Kochani, nadchodzi ten piękny czas, kiedy 
wpatrywać się będziemy w objawione w Betlejem-
skim Żłobie misterium Wcielenia Syna Bożego. Bóg 
staje się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się w 
pełni dziećmi Bożymi. Ten czas jest nam dany, aby-
śmy przywrócili tej prawdzie właściwe miejsce w 
naszym życiu. 

Zanim to jednak nastąpi mamy jeszcze kilka 
ważnych dni. przed wszystkim trwają RORATY. 
Kiedy rozmawiamy z księżmi z innych parafii i roz-
mawiamy o ilości dzieci przychodzących (a wła-
ściwie - jak mówią księża - nieprzychodzących) na 
te piękne nabożeństwa, to pozostajemy w coraz 
większym zachwycie  naszymi dziećmi, scholką i 
ministrantami, ktorzy każdego ranka przybwają za-
wsze w wielkiej liczbie aby wyglądać Poranka, czyli 
Przychodzącego Jezusa. Serdecznie dziękujemy 
też dorosłym, którzy przygotowują dla nich śniada-
nia. Pozostało jeszcze cztery dni, a potem WIGILIA.

O świetnie przebiegającej akcji „Paczuszka dla 
Maluszka” piszemy gdzie indziej, tu natomiast przy-
pominamy, że we wtorek, będzie kolejny „dyżur” 
przedstawicieli Zespołu Charytatywnego: od godz. 
17.00 do 18.00 będzie można do nich przyjść do 
sali multimedialnej i zgłosić ewentualne sytuacje, 
osoby, rodziny, ktore mogą potrzebować naszej po-
mocy. Na pierwszym dyżurze zgłoszono kilka osób, 
którymi się zajmiemy jeszcze przed Świętami. Rów-
nież we wtorek o godz. 19.45 kolejne spotkanie 
Zespołu Charytatywnego.

Jak widzicie ze zdjęć, odwiedziliśmy ks. Marka 
Bałwasa, który dotrzymał obietnicy i dostarczył do 
renowacji zabytkowe kielichy i pateny z naszego 
kościoła i wsparł ten cel kwotą 1000 zł., bardzo mu 
za to dziękujemy! Dołożyliśmy jeszcze 2 000 zł z 
pieniędzy parafialnych i mamy dwa kielichy pięknie 

odrestaurowane, będziecie je widzieć na liturgii w 
niedzielę i Święta. 

Sorawy gospodarcze. Pan konserwator, który 
prowadzi prace przy ambonie poinformował, że 
montaż ambony nastąpi międy Świętami a Nowym 
Rokiem. Stan naszej zbiorki pieniężnej na ten cel 
przedstawia się następująco: od 17 pzździernika 
do dzisiaj wpłynęły kolejne 23 ofiary (1x300, 1x250, 
4x200, 13x100, 3x50, 1x20)a także 5 wpłat na konto 
(1x500, 2x100, 2x50) nałaczną kwotę 3620 zł., Stan    

na dzisiaj 242 ofiary na łączną 
kwitę 25 730 zł. W połączeniu z 
dotacją ze Starostwa w wyso-
kości 10 000 zł, nie osiągamy 
jeszcze połowy wymaganej 
kwoty (80 000 zł - koszt całko-
wity). Jeśli ktoś jeszcze pragnie 
wesprzeć  to dzieło to bardzo 
prosimy. Pozostałą część pew-
nie będziemy musieli „uzbie-
rać” podczas przyszłorocznej 
kolędy. W każdym razie, z Bożą 
pomocą i wsparciem naszych 
parafian, na pewno damy radę.

Przypominamy, że w śro-
dę po godz. 18.30 dekoruje-
my nasz kościół na Święta, w 

czwartek w godz. 9.00-11.00 odwiedzamy naszych 
chorych, a wieczorem od 18.00 do 20.00 liskowska 
noc konfesjonałów - ostatnia okazja do spowiedzi. 

Wszystkim naszym KOCHANYM PARAFIA-
NOM życzymy BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BO-
ŻEGO NARODZENIA! 

A co tam, panie, w parafii?
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Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim, którzy pobrali 
bombkę a przynieśli paczkę z dara-
mi dla dzieci. Ponad 60 osób zrechcia-
ło podzielić się dobrocią z dziećmi z 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
prowadzonego przez Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Dary tra-
fią do dzieci najprawdopodobniej we 
wtorek 21 grudnia. Bóg zapłać!

Akcję koordynuje Rodzina Edmun-
dowa wspierana przez Parafialny Ze-
spół Charytatywny.

AKCJA „PACZUSZKA DLA MALUSZKA”

10 X gościliśmy w Szkole 
Podstawowej w Ciepielewie 
Misjonarkę - Siostrę Helenę 
Służebniczkę Maryi z Lisko-
wa, która prawie 20 lat pra-
cowała w Afryce w Zambii. 

Siostra podzieliła się z dzieć-
mi wiadomościami, jak wyglą-
da codzienne życie w Afryce, 
opowiadała o swojej pracy na 
misjach. Siostra spotkała się 
przedszkolakami i uczniami ca-
łej szkoły podstawowej.

Na podstawie zdjęć i filmów 
przybliżyła życie dzieci z Afryki, 
jak żyją najmłodsi mieszkań-
cy Afryki: głód, ubóstwo, brak 
podstawowych środków do ży-
cia, brak leków, czasami nawet 
brak prądu. Uczniowie z cieka-
wością słuchali relacji naszego 
gościa, zadawali pytania i dzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami. 

Najmłodszych chyba naj-
bardziej interesował świat 
przyrody. Przedszkolaki pyta-
li np. jak myją się słonie, czy 
małpa potrafi zaatakować czło-
wieka i czy wąż może być przy-
jazny dla człowieka oraz czy 
dziewczynki mogą nosić długie 
włosy. Misjonarka cierpliwie i z 
poczuciem humory odpowia-
dała najmłodszym uczniom. 

Starsi uczniowie pytali 
Siostrę np. o to co było dla 
niej najtrudniejsze w Afryce. 

Odpowiedź misjonarki była chyba poruszająca dla wszyst-
kich, jak opowiadała, że najbardziej bolesne było, kiedy 
umierały małe dzieci. Pewnego razu w nocy jednej matce 
zmarło dwoje dzieci, było to tak poruszające, że płakałam 
razem z matką - mówi misjonarka.  

Spotkanie z siostrą Heleną było z pewnością dla dzieci ze 
szkoły w Ciepielewie bardzo piękną katechezą. Uczniowie po-
dziękowali misjonarce śpiewem i upominkiem. Najmłodsi poda-
rowali laurki życząc zdrowia i bożego błogosławieństwa. 

ks. Krzysztof

SPOTKANIE Z SIOSTRĄ MISJONARKĄ
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ROZMOWA Z KS. MICHAŁEM
Z rekolekcyjnej obecności w naszej parafii ks. Michała 

Włodarskiego skorzystała również młodzież z grupy me-
dialnej, która przeprowadziła wywiad z księdzem, który 
jest rzecznikiem prasowym naszej diecezji. Pytania zada-
wali Patrycja Nowicka i Igor Antczak. 

Ile lat miał ksiądz gdy został księdzem? 
Ks. Michał: Gdy zostałem księdzem, było to w 2016r., więc 

miałem wtedy 31 lat. 
W jakich okolicznościach narodziło się księdza powo-

łanie do kapłaństwa?
Początek mojego powołania to jest lekcja Religi w czwar-

tej klasie. Wtedy pani katechetka zaczęła się modlić w niety-
powy sposób, prosiła Boga aby dał jej ducha Świętego do wy-
pełnienia misji w tej klasie . W tym momencie spojrzałem się 
w nią z uśmiechem, wszyscy zaczęli się śmiać. Pamiętam, że 
wtedy poczułem w sobie niezwykłą obecność i miłość Boga, 
że jestem tak kochany, jak nigdy w życiu. To było bardzo moc-
ne doświadczenie. Akurat w tej chwili poczułem takie praw-
dziwe pragnienie, że chcę być blisko Boga, nie myślałem, że 
będę księdzem, ale że chcę być bardzo blisko Boga.  

Komu ksiądz zawdzięcza najwięcej?  
Najwięcej zawdzięczam Bogu, oczywiście moim rodzicom, 

bliskim a także przyjaciołom.
Czy w każdym wieku można być bierzmowanym?
Generalnie uważam że nie, do tego trzeba w jakimś stop-

niu dorosnąć i musi być pewna świadomość wyboru drogi 
wiary, jestem zwolennikiem, żeby bierzmowanych przyjmo-
wać zdecydowanie później niż wcześniej. 

Czy ksiądz był ministrantem?
Owszem, w kościele parafialnym pojawiałem się przez 

wiele lat, ale dopiero od piątej klasy zostałem ministrantem.
Czemu na świecie jest tyle zła skoro Bóg jest wszech-

mogący i powinien temu umieć zaradzić?
Bóg jest wszechmogący, ale Bóg nie 

jest tyranem, Bóg jest zawsze Bogiem 
wolności i gdyby odebrał człowieko-
wi wolność, no to nie był by Bogiem 
potężnym, kochającym, ale by był Bo-
giem, który zmusza kogoś do czegoś. 
Zło jest wynikiem wolności człowieka 
nigdy nie jest działaniem Boga. Bóg 
nie godzi w wolność, Bóg cierpi, Bóg 
płacze, Bóg ma bardzo zranione serce 
kiedy widzi zło ale Bóg daje wolność.

Czym jest grzech przeciwko Du-
chowi Świętemu? 

Grzech przeciwko Duchowi Święte-
mu to jest taka sytuacja, że wiem że cos 
jest grzechem, a mimo to w to idę. Myślę 
sobie, że i tak się wyspowiadam to i tak 
mi Bóg wybaczy. Jest to nadwyrężanie 
Miłosierdzia Bożego, zbytnia ufność, taka 
zuchwała, w MiłosierdzieBoże, że ja mogę 
robić co chcę, bo i tak mi Bóg wybaczy. 

Co zrobić aby nawiązać większą wieź z Bogiem?
Przede wszystkim najpierw trzeba chcieć, to jest pierwsza 

rzecz, druga rzecz, to jest znaleźć w ciągu dnia taki moment, 
że jesteś tylko ty i Pan Bóg i nikt inny, być temu wiernym, czyli 
codziennie to robić, chodzi o to, że zacznie się rozwijać w to-
bie takie wewnętrzne życie. Do tego potrzeba wytrwałości, 
trochę czasu,  ale to mogę wam zaświadczyć, że jak się w to 
idzie, jest to fascynująca przygoda, bo to jest coś niedychanie 
pięknego odkrywać Boga. 

Czy nieślubne dziecko to grzech?
Dziecko nie jest grzechem, dziecko jest za-

wsze błogosławieństwem, natomiast sam ten 
czyn, który był dokonany czyli dziecko uro-
dziło się poza związkiem małżeńskim, to jest 
grzechem.  Dziecko nigdy nie jest grzechem. 

Czy pamięta ksiądz, w jakiej parafii 
pierwszy raz prowadził rekolekcje?

W parafii Ducha Św. w Ostrowie prowadzi-
łem kilkudniowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Czy Bóg kocha nas za błędy?
Bóg kocha nas ciągle, bezgranicznie, gdyby 

teraz postawić w jednym rzędzie księdza Wło-
darskiego i na przykład Hitlera i Stalina, to Bóg 
patrzy na nas tak samo, ciągle widzi w każdym 
swojego syna, widzi we mnie swoje ukochane 
dziecko i miłość Boga nie jest uzależniona od 
mojego bezgrzesznego życia czy od idealnego 
życia, ona po prostu jest, jest w Bogu stała. 

Dziękujemy księdzu za rozmowę oraz 
trud dotarcia do naszej parafii i przepro-
wadzenia rekolekcjii w Liskowie.
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Monstrancja to jedno z ważniej-
szych naczyń liturgicznych. Nazwa 
“monstrancja” wywodzi się od łaciń-
skiego słowa, „monstro”, czyli “okazu-
ję”.  W niej umieszczana jest konsekro-
wana Hostia, czyli Ciało Chrystusa.

Monstrancja jest wystawiana podczas 
takich wydarzeń jak: liturgia Mszy Świę-
tej, adoracja Najświętszego Sakramentu, 
błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem czy procesja eucharystyczna. 

Monstrancja składa się ze stopy, trzo-
nu z nodusem oraz otoczonego tzw. glo-
rią reservaculum (repozytorium na ho-
stię) z melchizedekiem. W naszej parafii 
używanych jest obecnie sześć monstran-
cji. Pozwoliłem sobie na ich opis w/g 
zgromadzonych materiałów.

Najpiękniejsza i najstar-
sza monstrancja w stylu 
neogotyckim jest w naszej 
świątyni. Aby wykonać to 
dzieło zapewne zaproszo-
no przedstawiciela – Fa-
bryki Wyrobów Brązowych, 
Kościelnych i Platerowych 
- Gustawa Roszkowskiego  
z ul. Długiej 37 w Warsza-
wie, który po obejrzeniu 
Głównego Ołtarza dosko-
nale zaprojektował Jej bu-
dowę i wygląd. Wykonał ją 
z mosiądzu oraz pozłocił. 
Umieścił ją w futerale z wi-
zytówką firmy. 

Monstrancja jest mister-
nie wykonana. Po bokach 
wewnętrznego szkła sto-
ją: św. Piotr i Paweł, u góry 
Chrystus z Kielichem. Na 
monstrancji widnieje napis: 
Dar Szymona i Marianny 
Sobczaków z Kolonii Li-
sków dla kościoła parafii w 
Liskowie rok 1910. 

Kim byli fundatorzy: 
Szymon Sobczak, s. An-
drzeja i Julianny zd. Waw-
rzyniak, urodził się w roku 
1857 w Długiej Wsi, gmi-
nie Stawiszyn. Ślubował w 
naszej parafii w roku 1880  
z panną Marianną zd. Olko-
wicz, ur. 1859 w Liskowie, c. 
Michała i Franciszki zd. Kośla. Zamiesz-
kali w Liskowie Rzgowie, dziś ul Rzgow-
ska. Koszt tej monstrancji wyniósł 500 
rubli. Zwieńczenie zamyka krzyż jero-
zolimski na wynosi 82 centymetrów i 
jest do dziś używana.

Tak o Jej losach w czasie II wojny 
wspomina w pamiętniku ks. Aleksan-
der Kwiatkowski: …„Zakopane kielichy 
i monstrancja u Antczaka w Dębsku na 
klombie pod krzakiem róży szczęśliwie 
się zachowały, mimo, że mieszkał tam 
osadzony w gospodarstwie Niemiec.”…

Kolejna monstrancja w kościele para-
fialnym to: „Monstrancja z Matką Boską”. 

W monstrancji główną postacią jest 
stylizowana Matka Boska z Aureolą, 

wykonana z drewna. Za sylwetką jest 
umieszczona kompozycja metalopla-
styczna „wirującego” światła.

Pośrodku sylwetki szklane wnętrze 
na hostię z krzyżykiem. 

Całość zdobiona mosiężnymi, złoco-
nymi elementami. Ponieważ sylwetka 
Matki Bożej jest drewniana, stwarza to 
możliwość jej malowania w dowolnych 
kolorach. Postawa i trzon bardzo nowo-
czesny zakończona półksiężycem, który 
w chrześcijaństwie symbolizuje zwycię-
stwo chrześcijaństwa nad pogaństwem. 
Monstrancja ma wysokość 83 i szerokość 
38 centymetrów. Fundatorami mon-
strancji są rodzice dzieci Pierwszokomu-
nijnych w roku 2021.

   Stefan Ferenc

MONSTRANCJE W NASZEJ PARAFII MONSTRANCJE W NASZEJ PARAFII (I)(I)


