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    MSZE ŚWIĘTE
      W tygodniu: 
       6.30 u sióstr 
     18.00 w kościele

W soboty:
    7.30 u sióstr 
  17.00 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
www.facebook.com/

parafialiskow
instagram: parafialiskow

www.ecmentarze.pl/parafia/
liskow

KONTO PARAFIALNE:
72 8404 0006 2002 0022 

5966 0001
KONTO CMENTARZA:

47 8404 0006 2106 0022 
5966 0004

Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kaliskiej oddział w Liskowie

Minęły święta i wyruszyliśmy z wizytą duszpa-
sterską do naszych Parafian. Tak postanowiliśmy, 
bo nie chcemy czekać, aż wróci tzw. normalność. 
Głównie dlatego, że nie wierzymy w powrót do 
normalności, życie po pandemii już nie będzie ta-
kie same, ale to nie znaczy, że nie może być lepsze. 
Może być! Ale na pewno to się nie stanie bez Pana 
Boga. Dlatego idziemy do Was, aby zaprosić Was do 
powrotu do Źródła Życia, jakim jest Eucharystia. Na 
tym zależy nam najbardziej! 

W naszym „zakrystianym kredensie” przybyły 
dwa piękne paramenty liturgiczne: cyborium, czyli 
specjalny kielich z pokrywką, w którym przecho-
wujemy konsekrowane Ciało Pana Jezusa przezna-

czone do spożycia przez wiernych, a także komplet 
ampułek z tacką. Ten zestaw został ofiarowany 
przez rodzinę, która w ten sposób pragnie prosić 
Pana Boga o łaskę zdrowia. Dlatego zanim przystą-
picie do dalszej lektury, zmówcie już teraz choćby 
jedno Zdrowaś Maryjo, a najlepiej cały dziesiątek 
Różańca w tej intencji. Już? Pięknie! Bóg zapłać! 

Wróciła na swoje miejsce piękna jak nigdy. 
Nasza zabytkowa neogotycka ambona ponownie 
może służyć w swojej pierwotnej lokalizacji. Bardzo 
się cieszymy, że dosłownie na kilka dni przed koń-
cem roku to dzieło zostało dokończone. Bogu niech 
będą dzięki. Oczywiście za pracę trzeba zapłacić.

Stan naszej zbiorki pieniężnej na ten cel 
przedstawia się następująco. 
Zacznijmy od bardzo rado-
snej konstatacji. Do dotacji 
z Powiatu Kaliskiego (10 000 
zł.) możemy dopisać kolejną, 
ponieważ pani Wójt Maria 
Krawiec wraz z Radnymi 
przyznała na ten cel 10 000 
zł. Bardzo dziękujemy, wiemy, 
że na nasze władze samorzą-
dowe zawsze możemy liczyć.

Wpłynęło też kilka kolej-
nych wpłat na sumę 2040 zł, 
co daje nam kwotę ze zbiórki 
27 770 zł. Koszt całkowity re-
nowacji to 84 000 zł. Aby nie 
utracić dotacji musieliśmy już 
zapłacić całą fakturę i użyliśmy 
wszystkich dostępnych środ-
ków, aby to uczynić. Jeste-
śmy, jak zawsze dobrej myśli 
i ufamy, że podczas kolędy 
uda się dozbierać brakujące 
pieniądze. A może ktoś zechce 
wesprzeć ten cel również pod-
czas tacy inwestycyjnej już w 
najbliższą niedzielę 9 stycznia. 

Serdecznie dziękujemy 
drogim ofiarodawcom. Mamy 
nadzieję, że wszyscy Para-
fianie są dumni i cieszą się  z 
osiągniętego celu. I obiecuje-
my, że w Święta, rekolekcje i 
niektóre niedziele będziemy 
głosić kazania z naszej pięknej 
ambony.

Wszystkim życzymy 
BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU 
2022!

A co tam, panie, w parafii?
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W drugi dzień Świąt przypadła niedzie-
la Świętej Rodziny i była to znakomita 
okazja, aby przypomnieć, że nasza pa-
rafia jest jedną wielką rodziną. 

Najpierw zaświadcza to fakt, że gro-
madzimy się przy stole, najważnieszym 
stole świata, przy którym jest miejsce dla 
każdego. Wiecie jak wielką uwagę przy-
kładamy do Eucharystii, dlatego wszyst-
ko, co ma z nią coś wspólnego, jest u nas 
priorytetem. 

I tak, przykładamy dużą wagę do lek-
torów, do ministrantów, a także do tego, 
aby każda liturgia była wypełniona pięk-
nym śpiewem. I wtym miejscu wkracza 
na scenę nasza scholka dziecięca, która 
podczas tej radosnej, świątecznej liturgii, 

przyoblekła się w niebo, jak napisaliśmy 
w tytule tej relacji. Nasze dziewczynki są 
piękne, pięknie śpiewają, a więc chcieli-
śmy, aby podobnie jak mnistranci, rów-
nież one miały piękne stroje. Błękitne 
pelerynki. 

Stroje zostały poświęcone w odpo-
wiednim, ważnym momencie liturgii, po 
odczytaniu Ewangelii, następnie dziew-
czynki wspomagane przez swoich ro-
dziców założyły je i do końca liturgii, w 
innym niż dotychczas ustawieniu, ozda-
biały śpiewem Mszę Świętą. Cieszymy 
się bardzo, że ta grupka liczy niemal 20 
dziewczynek, że mamy wspaniałą na-
uczycielkę śpiewu, panią Emilię Wrzos 

- Piątkowską,  nauczyciela gry na instru-
mentach pana Piotra Kowalskiego, s. Ma-
rzenę, która opiekuje się scholką, młode 

instrumentalistki - Amelkę, Hanię, Julit-
kę i Kornelię, ich starsze koleżanki, ktore 
wspomagają Julkę, Michasię, Natalkę i Zu-
zię i pana organistę Mateusza, który służy 
pomocą, doświadczeniem i chętnie dzieli 
się miejscem w liturgii. 

Podczas Mszy miało również miej-
ce losowanie nagrod za piękny udział w 
porannych Roratach, ale o tym możecie 
przeczytać w „Opiekunie”, bo ta radosna 
informacja ma dotrzeć do całej diecezji ;)

Na koniec serdecznie zachęcamy 
dziewczynki chętne do śpiewu, a może 
do gry na instrumentach, to znacznie lep-
sze, niż gra na smartfonie, do zgłaszania 
się do scholki. jest miejsc dla każdego.

Ks. Andrzej

Nasza Scholka przyoblekła się w błękit
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Po przedstawieniu monstrancji z kościoła parafialnego 
przechodzimy do kolejnych. 

Monstrancja w Kaplicy w Zakrzynie
Posiada reservaculum (repozytorium na hostię) otoczone pro-

mienistą glorią, co stanowi sym-
boliczną próbę wyrażenia chęci 
wgłębienia się w wystawioną 
tajemnicę.  Dodatkowo otoczone 
ozdobną częścią, na której za-
montowano we frontowej stro-
nie 8 kamieni szlachetnych. Trzon 
monstrancji zdobią skromne 
elementy. Monstrancja składa się 
głównie z jednej centralnej czę-
ści, w której może się znajdować 
duża hostia. Nad nią w zakończe-
niu krzyż. Monstrancja ma wyso-
kość 62 centymetry. Niestety nie 
znam ani fundatorów, ani okresu 
jej powstania.

Monstrancja w Krzyżów-
kach.

Konstrukcja tej monstrancji 
jest klasyczna. Stopę stanowi 
zdobiony elementami roślinnymi 
pasek w kolorze szarosrebrnym. 

Następnie trzon przystosowany do łatwego uchwytu, dodatkowo 
zdobiony elementami roślinnymi, zakończony sylwetką „mini” go-
łębicy. Dopiero teraz umocowano reservaculum otoczone pasem 
ornamentów zakończonych główką aniołka. Dalej dookoła gęsta 
promienista gloria. W górnej części ozdobnik Boga Ojca. Po bokach 
dwa cherubiny trzymające napis: „Gloria in excelsis deo”, co stanowi: 
„Chwała na wysokości Bogu”. Całość wieńczy krzyż.  Z drugiej strony 
monstrancja posiada ozdobniki w 
postaci gwiazdek. Nad nią w zakoń-
czeniu stylizowany krzyż jerozolim-
ski. Monstrancja ma wysokość 70 cm. 

Również tu nie znam ani funda-
torów, ani okresu jej powstania.

W Kaplicy Sióstr Służebniczek 
NMP znajdują się 2 monstrancje. 

Pierwsza z nich w kształcie neo-
gotyckim wykonana z mosiądzu i 
pozłocona. Jest bardzo podobna w 
konstrukcji do parafialnej. Wygląda 
na bardzo starannie i misternie wy-
konaną z dużą ilością detali i ozdob-
ników – sprawiających wrażenie 
lekkości, jest zakończona krzyżem. 
Po bokach - podobnie jak w para-
fialnej - stoją: św. Piotr i Paweł, u góry 
Chrystus z Kielichem. Na podstawie 
wygrawerowano napis: Ofiara Jana 

Ignaczaka dla Kaplicy Sierocińca św. 
Wacława – 1937. 

Ofiarodawca – Jan Ignaczak (1872-
1959), syn Pawła i Marianny zd. Trzebiń-
ska, był gospodarzem w Liskowie. Dnia 
21 czerwca 1935 roku ofiarował 5,8 ha 
ziemi (właściwie sprzedał za 5000, - zł.), 
na której pobudowano budynki Siero-
cińca św. Wacława. Ofiarodawca miał 
zapewniony „wikt i opierunek” przez 
Fundację Sierocińca, jako tzw. wycug. 
Mieszkał w „zielonym domku”. W roku 
1962 władze komunistyczne upań-
stwowiły Sierociniec św. Wacława i zli-
kwidowały kaplicę. Monstrancja została 
zdeponowana w Domu Sióstr Służeb-
niczek i ma 63 centymetry wysokości.

Druga Srebrna  - bardzo piękna. 
Można przypuszczać, że fundato-

rem był ks. Wacław Bliziński, który w 
uroczystość Pierwszej Rocznicy otwar-
cia Kaplicy przy Żeńskiej Szkole Zawodowej, która wypadła dnia 8 
grudnia 1938 roku – podarował kielich, a do kompletu parametrów li-
turgicznych ufundował monstrancję. Monstrancja ma bardzo pięknie 
zdobioną podstawę oraz smukły i ozdobiony, zakończony gołębicą 
trzon. Bogato wykończone reservaculum z melchizedekiem otoczo-
ne podwójną promienistą aureolą przedzieloną „kłębami chmur”, na 
których po obydwu stronach umieszczono sylwetki aniołków. Nad 
całością w obłokach piękna kompozycja sylwetki „Boga Stwórcy”. 
Monstrancję wieńczy piękne zdobiona korona z jabłkiem królewskim 
i krzyżem – insygniami władzy królewskiej na wysokości 67 cm. 

Przygotowując materiał do napisania artykułu znalazłem w pu-
blikacji ks. dr Sławomira Kęszki – p.t „ 100 lat Kościoła w Liskowie” 

opis monstrancji - wykonanej z mosiądzu, 
posrebrzanej i pozłacanej ofiarowanej 
przez ks. Pawła Malińskiego – proboszcza 
z Koźminka w roku 1844. Jak wyglądała 
monstrancja posłużę się opisem ks. Bliziń-
skiego: …[”Wewnętrzne szkło wykonanej 
monstrancji otaczały promienie pozłaca-
ne. Szkło otaczają cherubiny, pomiędzy 
skrzydełkami kamienie szklane czerwone. 
Po bokach figurki św. Józefa i Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem”] … Niestety nie udało się 
ustalić twórcy tej monstrancji oraz jej lo-
sów. Być może zaginęła w czasie wojny?  
Jedna z wersji opisuje, że ówczesny ko-
ścielny, p. Górski Michał (1869-1944) 
zakopał część parametrów kościelnych 
w okolicach świątyni? Niestety zmarł w 
czasie wojny i nie wyjawił miejsca. Czy 
jest szansa ich odnalezienia?

  Stefan Ferenc

MONSTRANCJE W NASZEJ PARAFII (II)MONSTRANCJE W NASZEJ PARAFII (II)
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	 Poniedziałek	3	stycznia
1. Koźlątków Kolonia od początku od godz. 9.00
2. Koźlątków Kolonia od końca od godz. 9.00
3. Małgów od godz. 15.00

	 Środa	5	stycznia
1. Twórców Liskowa I od godz. 12.00
2. Twórców Liskowa II od godz. 12.00
3. Ul. Rzemieślnicza od godz. 12.00
  
 Piątek	7	stycznia
1. Dębsko Kolonia od początku od godz. 9.00
2. Dębsko Kolonia od końca od godz. 9.00
3. Ul. Ogrodowa od godz. 9.00 
 
	 	Poniedziałek	10	stycznia
1. Dębsko Wieś od początku od godz. 9.00
2. Dębsko Wieś od końca od godz. 9.00
3. Ul. Słoneczna od godz. 15.00
 
 Środa	12	stycznia
1. Budy Liskowskie I od godz. 11.00
2. Budy Liskowskie II od godz. 11.00
3. Ul. Kosińskiego od godz. 14.00
  
 Piątek	14	stycznia
1. Izerów od godz. 13.00
2. Ul. Leśna od godz. 13.00
 

  Wtorek	4	stycznia
1. Zakrzyn I od godz. 9.00
2. Zakrzyn II od od godz. 9.00
3. Ul. Spółdzielców od godz. 15.00     
  
 Czwartek	6	stycznia	(Trzech	Króli)
1. Siostry Służebniczki od godz. 12.30
2. Ul. Konopnickiej i Asnyka od godz. 15.00
3. Ul. Dąbrowskiej od godz. 15.00
 
 Sobota	8	stycznia
1. Żychów od godz. 9.00
2. Ul. Szewczyka od godz. 9.00
3. Ul. Rzgowska od godz. 9.00
 
 Wtorek	11	stycznia
1. Dębsko Dosinek od początku od godz. 9.00
2. Dębsko Dosinek od końca od godz. 9.00
3. Ciepielew cały od godz. 9.00 
 
	 Czwartek	13	stycznia
1. Lubień Swoboda od godz. 9.00
2. Dębniałki Józefów od godz. 13.00
     
 
 Sobota	15	stycznia
1. Ul. Ks. Blizińskiego cz I od godz. 9.00
2. Ul. Ks. Blizińskiego cz II od godz. 9.00
3. Ul. Ks. Blizińskiego cz III od godz. 9.00

Program	Wizyty	Duszpasterskiej	2022
Zdecydowaliśmy w tym roku, aby wyruszyć z odwiedzinami do naszych Parafian. Przede 

wszystkim potrzebujemy kontaktu z Wami, chcemy Was zapewnić o naszej bliskości i życzli-
wości. I bardzo pragniemy zaprosić Was do powrotu do Źródła Życia, jakim jest Eucharystia. 
Jak to bywało w latach poprzednich, bardzo serdecznie prosimy państwa Sołtysów o zorga-
nizowanie transportu dla księży. 

Pragniemy też zapewnić, że zależy nam na bezpieczeństwie tych odwiedzin, dlatego jeśli 
ktoś jest chory, przebywa na kwarantannie, bądź po prostu obawia się o swoje zdrowie, to 
bardzo prosimy o zgłoszenie tego Sołtysom bądź wyznaczonym kierowcom. Wówczas bę-
dziemy wiedzieć, że tym razem się nie spotkamy i mamy absolutne zrozumienie dla takich 
sytuacji. Ufamy, że już wkrótce wszystko wróci do normalności, ale nie chcemy biernie na to 
czekać. Idziemy do Was z błogosłwieństwem!


