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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

Kiedy czytacie te słowa wizyta duszpasterska, 
czyli kolęda, dobiegła końca. Bardzo się cieszymy, 
że mimo wszystko, powróciliśmy do jej tradycyj-
nej formy, ponieważ znakomita większość ludzi 
nas przyjęła, a ci, którzy byli chorzy, lub po prostu 

obawiali się o swoje zdrowie, znaleźli sposób, aby 
to zgłosić i w ten sposób wszystko przebiegło bez 
problemów. Powrócimy do szerszej relacji na temat 
kolędy, teraz tylko dzielimy się spostrzeżeniem, 
że wszystkim nam była ona potrzebna, wszyscy 
mamy potrzebę rozmowy i bliskości. Dziękujemy 
wszystkim za dobre przyjęcie, zwłaszcza naszym 
sołtysom, kierowcom i tym, którzy podjęli nas po-
częstunkiem. 

Przed rozpoczęciem ferii zi-
mowych spotkaliśmy się jeszcze 
na pięknej adoracji przy Żłóbku, 
zdjęcie powyżej jest właśnie z 
tego modlitewnego czuwania. 
Kolejnym wydarzeniem będzie 
wycieczka nagroda dla dzieci za 
Roraty w Góry Sowie. Odbędzie 
się ona w ostatnią sobotę ferii 
29 stycznia, wyjazd o godz. 
6.00. Można się jeszcze zapisać.

Po feriach rozpoczniemy 
nasze normalne spotkania, 
mamy nadzieję, że powstanie 
również grupa ADN inspirowa-
na na osobie bł. Carlo Acutisa, 
o której mówiliśmy Wam na 
kolędzie, jest też notatka w ko-

lędowej wersji Santi, którą zostawiliśmy w każdym 
domu. Grupa jest adresowana do dzieci z klas 5-6. 

Sprawy gospodarcze. Na zdjęciu poniżej Musz-
la Talentów, specjalna scena, która czeka na wiosnę, 
aby się wypełnić śpiewem i innymi formami wy-

stępów artystycznych. Kolejny kawałek placu przy 
plebanii został zagospodarowany. Sukcesywnie bę-
dziemy się posuwać dalej.  

Na tacę inwestycyjno - remontową w styczniu 
zebraliśmy 4 405 zł. Dziękujemy wszystkim ofiaro-
dawcom. Więcej informacji finansowych przedsta-
wimy w specjalnym podsumowaniu poprzedniego 
roku. A póki co życzymy wszystkim udanego zimo-
wego wypoczynku!

A co tam, panie, w parafii?
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Akcja Kolędników Misyjnych wywodzi się z ludowej tra-
dycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy  
z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci do-
dały do tej tradycji akcent misyjny.

W 1989 roku zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych 
w kilku diecezjach, a od 1993 roku kolędują dzieci we wszyst-
kich diecezjach w Polsce. Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, 
wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój 
czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, 
gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach.

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc 
radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przy-
pominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa 
Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie. 
Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna 
i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką 
i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geogra-
fię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację 
dzieci na świecie.

Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, 
otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, 
poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowa-
nia zarówno sukcesu, jak i porażki.

Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone 
na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach 
świata. Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych pragnie przy-
bliżyć dzieciom i dorosłym kraje takie jak: Kazachstan, Kirgistan 
i Uzbekistan. W tych byłych republikach Związku Radzieckiego 

Kolędnicy Misyjni 
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w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepeł-
nosprawne. Nie mogą chodzić do szkół państwo-
wych, a innych szkół dla niech nie ma. Wielkim 
problemem jest też brak jakichkolwiek zajęć dla 
dzieci i młodzieży po szkole lub w wakacje. Naj-
młodsi najczęściej spędzają czas na ulicach, co 
nie prowadzi do niczego dobrego.

Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i 
środków do życia sprawia, że dzieci są pozosta-
wiane same sobie, wychowują się jako sieroty i 
półsieroty społeczne. To właśnie im pomagamy.

Nasze dzieci liskowskie od lat uczestniczą 
w tym wielkim dziele. Również w tym roku po-
święciły ona aż dwa dni, aby na każdej Mszy w 
Uroczystość Trzech króli w kościele parafialnym i 
jeszcze w Niedzielę Chrztu Pańskiego na filiach w 
Zakrzynie i Krzyżowkach, głosić Ewangelię śpie-
wem i kwestować na rzecz biednych dzieci. Z ra-
cji na pandemię kolejny rok nie kwestowano po 
domach i mieszkaniach.

Kolędnicy Misyjni u nas to właściwie nasza 
wspaniała scholka dziecięca wsparta pomocą gi-
tarzystek i oczywiście s. Marzeny - koordynatorki 
całej akcji, a także rodziców. Bardzo im wszystkim 
dziękujemy. Podczas Mszy o godz. 11.30 w Lisko-
wie dodatkowo wsparli ich muzycy z Orkiestry 
pod batutą pana Mariusza Trzcińskiego, którzy 
wykonali koncert kolęd. 

Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, po-
nieważ dzieci nazbierały zawrotną kwotę 4 204 
zł, która w całości została przekazana na konto 
Dzieła Kolędników Misyjnych i trafi do biednych 
dzieci z Azji Środkowej. Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim wiernym, którzy otwo-
rzyli swoje serca i portfele. 
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Ma związek z historią opi-
saną w Ewangelii św. Mateusza,  
w której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Be-
tlejem, aby oddać pokłon Jezusowi przyno-
sząc Mu dary: mirę, kadzidło i złoto. 

Według chrześcijan Objawienie Pańskie 
ma swoją symbolikę: jest pokłonem zarów-
no części świata pogan, jak i ludzi z różnych 
warstw społecznych oraz narodowych. Wśród 
takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze 
swą zbawczą misją, a ona w swych przedsta-
wicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć 
mu hołd. W tradycji chrześcijańskiej był zwy-
czaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając 
do domów, obwieszczały śpiewem dobrą no-
winę i otrzymywały drobne datki. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia odbywa się poświęcenie: 
kredy, kadzidła i wody. 

Kredą na drzwiach należny napisać K+M+B 
(inicjały trzech Mędrców) i aktualny rok. Po 
łacinie skrót odczytywany jest, jako błogosła-
wieństwo –Christus Mansionem Benedicat, 
czyli „Chryste Błogosław Temu Domowi”. Dzień 
ten był również zakończeniem okresu Godów, 
który rozpoczyna się w pierwszym dniu Świę-
ta Bożego Narodzenia, a jednocześnie począt-
kiem karnawału.

W powojennej Polsce Święto Trzech Króli, 
było dniem wolnym od pracy do 16 listopada 
1960 roku wykasowane z kalendarza państwo-
wego - decyzją I sekretarza PZPR, towarzysza 
Władysława Gomułki. Mimo to przetrwało  
w sercach ludzi, czego dowodem były kościo-
ły pełne wiernych, a po Mszy Świętej brano 
poświęconą kredę i oznaczano swoje domy. 
Dopiero we wrześniu 2010 roku rozpoczęto 
prace legislacyjne nad ponownym przywróce-
niem dnia wolnego od pracy - co się stało dnia: 
6 stycznia 2011.

W wielu miastach w Polsce dzień Obja-
wienia Pańskiego świętowany jest przez Or-
szak Trzech Króli: uliczne jasełka, połączone ze 
wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. 
Orszaki są organizowane oddolnie przez miesz-
kańców miast i wsi, przy patronacie miejsco-
wych biskupów, proboszczów i władz samorzą-
dowych – dzieje się tak również w naszej parafii.

Dla mieszkańców parafii liskowskiej, świę-
to Trzech Króli, jest bardzo ważnym wydarze-
niem, gdyż w styczniu 1900 roku przybył ks. 
proboszcz Wacław Bliziński – kapłan, społecz-
nik, polityk. Podczas homilii w dniu 6 stycznia 
wygłosił swoje słynne powitalne słowa, które 
stały się jego dewizą i są po dziś dzień najczę-
ściej cytowane: „ Przybyłem, aby wam nie tylko 
przychylić nieba, ale i chleba”. 

Uroczystości nawiązujących do tradycji 
„Trzech Króli” w „przedwojennym i powojen-
nym” Liskowie, było bardzo wiele. Trudno 
opisać ich przebieg i zaangażowanie parafian  
w przedziale tego okresu.

Wróćmy do współczesności, która wydarzy-
ła się w święto „Trzech Króli”, AD.2022!

Po wielu innych pracach konserwator-
skich w lipcu 2021, ks. Proboszcz zwrócił się 
do wiernych o wsparcie finansowe w ramach 
inwestycji parafialnych o „ekstra zadanie” 
związane z odnowieniem ambony - której hi-
storię opisałem w „Santi” w roku 2016.

Całkowity koszt, początkowo oszacowany 
na ponad sto tysięcy, po renegocjacji ustalono 
na kwotę 85.000 zł. W tym celu parafia wydała 
specjalną kopertę o treści: „Ofiara na renowację 
i rekonstrukcję ambony kościoła w Liskowie”.  
W miesiącu lipcu znikły elementy rozczłonowa-
nej ambony, a także rozebrano dotychczaso-
wą konstrukcję ołtarzyka, w której była figura 
Matki Bożej Fatimskiej i przeniosła ją na kolejny 
filar w świątyni. W sierpniu, konserwatorzy „na 
miejscu” zrekonstruowali i odnowili „balda-
chim” nad amboną. Pozostałe elementy zostały 
zawiezione przez p. Adama Tomalaka z Dębska 
do Pracowni Konserwatorskiej do Niemodlina. 
Nad całością prac czuwała firma Empora Kon-
serwacja Zabytków z Wrocławia. 

W dniu 30 grudnia 2021roku elementy 
ambony powróciły do świątyni liskowskiej.  
Z komunikatu parafialnego wynika, że zebrano 
ok. 48.000, -, w tym 10. 000,- dotacji z Starostwa 
Powiatowego w Kaliszu i 10.000,- dotacji Rady 
Gminy w Liskowie, a brakującą kwotę, uzupeł-
nimy w czasie wizyty duszpasterskiej. 

W międzyczasie dokonano odbioru konser-
watorskiego i zostały rozliczone dotacje. Pod-
czas ogłoszeń księża zapowiedzieli, że:

[…] W dniu 6 stycznia 2022 roku w święto 
„Trzech króli” przez cały dzień, a także w Świę-
ta, rekolekcje i niektóre niedziele, będziemy 
głosić kazania z naszej pięknej ambony”[…]. 
Jak zapowiedzieli, tak też, ku radości parafian, 
uczynili. 

Uposażenie kościoła parafialnego wróci-
ło do lat jego powstania, chociaż do „pełnego 
wystroju” brakuje dwóch żyrandoli! Być może 
przydałaby się „oddolna” akcja pod hasłem: „ŻY-
RANDOL”.

   Stefan Ferenc
Ps. Ważne dla historyków w naszej parafii: 

Monstrancja w kaplicy w Krzyżówkach, zosta-
ła zakupiona w Częstochowie za ówczesne 
10.000 zł. Poświęcenie odbyło się w czasie od-
pustu w niedzielę, 18 sierpnia 1963 roku. 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLIŚWIĘTO TRZECH KRÓLI


