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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

Kochani, rozpoczynamy Wielki Tydzień, wresz-
cie bez żadnych pandemicznych ograniczeń. Bar-
dzo Was prosimy, byście stali się posłańcami tych 
pięknych treści, które zostawił nam nasz rekolek-
cjonista, ks. Adama Gmerek. W naszej parafii cze-
kamy na wszystkich! Bez względu na to, jak długo 
pozostawali poza wspólnotą, poza liturgią i z jakich 

przyczyn. Nie ma lepszej okazji, by wrócić do Domu 
Ojca, bo nasza parafialna świątynia jest naszym 
domem, jak Święte Triduum Paschalne. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich!

W Niedzielę Palmową kończy dwutygodniową 
praktykę w naszej parafii kleryk Patryk, który jeszcze 
do nas powróci na cały wrzesień. Dziękujemy mu za 
jego radosną posługę katechetyczną, liturgiczną 
i pastoralną i cieszymy się, że nasza parafia zosta-
ła uznana za placówkę, w której klerycy mogą się 
czegoś nauczyć i pogłębić swoje powołanie. Ufamy, 
że tak było w przypadku kleryka Patryka, z którym 
rozmowę prezentujemy wewnątrz gazetki. 

Nie gaśnie duch miłości bliźniego w naszej 
wspólnocie. Na zdjęciu widzicie świąteczne paczki 
przygotowane dla ubogich z naszej parafii. To są 
Wasze dary serca i praca naszego Zespołu Charyta-
tywnego, można powiedzieć, że tegoroczna wiel-
kopostna jałmużna uraduje wielu potrzebujących.

Na koniec życzenia. My kapłani życzymy 
wszystkim Świąt Błogosławionych, których cen-
trum będzie Jezus Zmartwychwstały, bo tylko ON 
jest dawcą życia i miłości. A przecież niczego inne-
go nie potrzebujemy. Radosnego Alleluja! 

A co tam, panie, w parafii?

Triduum Paschalne
WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - g. 18.00
WIELKI PIĄTEK -      DROGA KRZYŻOWA - g.11.00
                                          LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - g. 18.00
WIELKA SOBOTA - ŚWIĘCENIE POKARMÓW - g. 9.00 - 17.00
                                          WIGILIA PASCHALNA g. 20.00
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
                                       - PROCESJA REZUREKCYJNA g. 6.00
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Przez ostatnie dwa tygodnie swoją praktykę w naszej parafii 
odbywał kleryk Patryk, studiujący obecnie na czwartym 
roku w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 
Kleryk Patryk powroci do nas rownież we wrześniu, ale już 
teraz podzielił się z nami świadectwem sowjego powołania, 
najpierw w kościele i obecnie na naszych łamach.
Jak to się stało, że trafiłeś do seminarium?
Pierwsza myśl o powołaniu zrodziła mi się podczas przygo-
towań a później również w trakcie ceremonii sakramentu 
Bierzmowania. Do każdego sakramentu potrzebne jest nam 
przygotowanie, przekonałem się o tym na własnej skórze, gdyż 
refleksje, które się wówczas budzą w młodym i pełnym buntu 
człowieku, bo i ja takim byłem, najłatwiej od siebie odepchnąć 
ale po czasie wiem, że nie warto. Myśl, która wówczas się we 
mnie zrodziła, kiełkowała jak ewangeliczne ziarenko gorczycy 
przez cały okres szkoły średniej aż w końcu doszedłem do mo-
mentu wyboru, do klasy maturalnej. Buzowały we mnie wtedy 
setki pytań, co dalej robić ze sobą. Pamiętam, jak dziś, uklękną-
łem przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówię: Panie Jezu 
jeżeli chcesz mnie mieć w gronie swoich uczniów to proszę daj 
mi tyle sił i odwagi, abym w końcu nie bał się podjąć tej ważnej 
decyzji. Po pewnym czasie stało się to o co prosiłem, zdecydo-
wany powiedziałem rodzicom i siostrze o swojej decyzji. Ksiądz 
proboszcz ze Złoczewa pomógł załatwić wszelkie formalności 
związane z przyjęciem do seminarium, sam też do niego mnie 

zawiózł, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Dokumenty składa-
łem w dzień imienin mojej mamy – data zawsze pozostanie mi 
pamiętną. I tak się zaczęła przygoda z Panem Jezusem, która 
trwa do dziś. Jestem na 4 roku, mam za sobą już trochę różnych 
sytuacji, ale jednocześnie mam świadomość, że to zaledwie 
kropla w morzu w porównaniu z tym, co jeszcze przede mną. 
Nie żałuję ani chwili. Pochodzę z rodziny, w której wartość 
wiary jest dość mocna, mieszkamy w nietypowym miejscu bo 
w leśniczówce, a więc środek lasu i łono natury wokół mnie od 
samego urodzenia…

Powiedz nam kilka słów na temat swojego życia i funkcjono-
wania w poznańskim seminarium?
Ktoś podobno kiedyś powiedział – seminarium to reguła życia 
i coś w tym jest… Seminarium na pewno dało mi odkryć, nie 
od razu oczywiście, ale z czasem, kim tak naprawdę jestem. 
Codzienna adoracja, w której mamy możliwość uczestniczyć, 
wpatrywanie się w Oblicze Jezusa jest niezwykłym doświadcze-
niem odkrywania swojego wnętrza, patrzenia na życie z innej 
perspektywy, z perspektywy miłości bezgranicznej i bezintere-
sownej do jakiej zaprasza nas Zbawiciel. Każdego z nas indy-
widualnie. Wiadomo seminarium to także wspólnota różnych 
ludzi, z różnymi światopoglądami, z różnym podejściem do 
bliźniego, każdy na swój sposób. Ale pomimo tej różności, która 
musi być, bo by było nudno i monotonnie, zależy nam na sobie 
jak na braciach. Seminarium w moim odczuciu to także miejsce, 
w którym staram się swoje serce jak najbardziej upodabniać do 
serca mojego Mistrza – Jezusa Chrystusa. I wreszcie seminarium 
to dla mnie to drugi dom, wiadomo trudności się pojawiają, ale 
gdzie ich nie ma? Najważniejsze jest aby trudnościom się nie 
poddawać tylko pokonywać z miłością i kroczyć dalej na służbę.

Nie da się ukryć, że wielki wpływ na powołania kapłańskie 
mają księża, ktorych młody człowiek spotyka na swej życio-
wej drodze. Możesz nam powiedzieć, którzy kapłani mieli 
największy wpływ na twoje życie i powołanie, a może niektó-
rzy z nich nadal taki wpływ mają?
Na pewno przykład kapłanów, którzy z radością i chęcią pracują 
w swoich placówkach, do których są skierowani, jest niezwykle 
pociągający dla chłopaka, który pyta siebie, co dalej robić ze 
swoim życiem i może pojawić się taka myśl: „a może poświęcić 
je temu samemu, co moi księża? Żyć tak jak oni?”
Ja w swoim życiu nie spotkałem kapłana, który zrobiłby mi 
jakąś krzywdę a wręcz przeciwnie spotkałem przykłady osób, 
które duchowo mnie budowały. Jednym z nich jest obecny 
proboszcz parafii Złoczew, o którym wspominałem już wyżej, 
myślę, że ksiądz katecheta z mojej szkoły średniej też w pewien 
sposób wpisał się w podjęcie mojej decyzji poprzez swoje 
zaangażowanie w młodzież i sprawy parafii. Ksiądz, który przy-
gotowywał mnie do Bierzmowania, od którego biła niezwykła 
serdeczność, do dziś ją pamiętam…
Wielu jeszcze kapłanów można by wymieniać, ale jedno 
wiem, taki przykład pozytywnego kapłaństwa, którego do-

Rozmawiamy z klerykiem Patrykiem
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Wiek - 53 lata prawie, waga - stanowczo za duża, status społeczny - ksiądz od 27 lat, 
doświadczenie pielgrzymkowe - pokaźne, dla niektórych może nawet imponujące. Ale 
jeszcze nigdy nie wyruszyłem w ekstremalną drogę krzyżową, to znaczy nigdy nie mie-
rzyłem się z własną słabością i wysiłkiem nocą. Zupełnie nowe doświadczenie, którego 
jednak bardzo pragnąłem, zwłaszcza że mieliśmy być razem, wszyscy księża z naszej 
parafii z klerykiem włącznie. Razem raźniej. 

Już niegdyś tak mi się przytrafiło, wraz z innym kapłanem mieliśmy razem wyru-
szyć na Camino de Santiago. We dwóch w miesięczną wędrówkę. Kolega w ostatniej 
chwili się wycofał z przyczyn od siebie niezależnych. Poszedłem sam. Przeżyłem jedno 
z najważniejszych i najpiękniejszych doświadczeń mojego życia. Czasami tak właśnie 
jest, że potrzebujemy zająców - to tacy biegacze, którzy rozpoczynają bieg z innymi 
narzucając morderdcze tempo a potem się wycofują. A ci, co biegną dalej, nieraz po-
bijają rekordy świata. My nie bijemy rekordów świata, ale czasami potrzebujemy tego 
impulsu od „zająca”, aby podjąć decyzję. A potem, często już bez „zająca”, dzieją się rze-
czy wielkie. Więc miało 
nas być czterech, a kiedy 
piszę te słowa, to nawet 
nie wiem ilu nas doszło 
do końca. Wyszło dwóch.

A cała nasza liskowska 
trasa zgromadziła osta-
tecznie aż 105 osób, które 
podobnie jak ja, podjęły 
wyzwanie. Mijaliśmy się 
na trasie. Na początku 
jeszcze wymienialiśmy 
słowa komentarzy. Jak się idzie? Wszystko w porządku? W miarę upływu godzin i ki-
lometrów, brakowało już nawet sił na wypowiedzenie tych kiku słów. Tylko wymia-
na zmęczonych ale krzepiących spojrzeń. Co jakiś czas szept rozmowy telefonicznej; 
„Przyjedź po mnie, dalej nie dam rady...” Czy ja też mam zadzwonić? Nie, jeszcze dam 
radę, już bliżej niż dalej, zjem batonika, napiję się i dam radę. Nawet mimo deszczu.

Myśli. Dużo myśli. Medytacje na każdej stacji Drogi Krzyżowej na temat budowania 
relacji postawiły wiele znaków zapytania. Na niektóre udało się odpowiedzieć. Na inne 
nie. Udało się też dojść do końca. Jak to możliwe? Pan Jezus był ze mną na pewno, 
Maryja też. I inni wędrujący wokół. Cztery Różance, trzy batony (pozostałe zjadł Karol), 
dwie butelki napoju izotonicznego. I to wszystko. A nie! jeszcze jedna rzecz mi dała siłę: 

co jakiś czas mijałem Hanię, 
lat 11, która dawała radę. Jak-
że ja bym mógł nie dać rady? 

O 4.55 uklęknąłem do 
ostatniej stacji przy pomni-
ku księdza prałata Blizińskie-
go. Po medytacji i modlitwie 
spojrzałem na niego.  Czy ty, 
księże Prałacie przeszedłeś 
kiedyś 40 kilometrów nocą? 
Nie? Aha, czyli jednak jest coś, 
czego ty nie zrobiłeś, a mi się 
udało...

AAK    

świadczałem i doświadczam wciąż, jest 
bardzo potrzebny dla wzrostu powo-
łania dla młodego chłopaka. Również 
teraz w Liskowie patrzę na tutejszych 
duszpasterzy, jak razem pracują dla 
Boga i wspólnoty i aż serce rośnie we 
mnie i daje potwierdzenie, że też chcę 
działać tak, jak oni…

Wspomniałeś Lisków, więc w ostatnim 
pytaniu poprosimy Cię o kilka słow na 
temat Twojego pobytu w naszej parafii. 
Jakie są Twoje refleksje, co Ci się u nas 
podoba, co „zabierzesz” ze sobą?
Dużo by wymieniać… bo przez te dwa 
tygodnie jakie spędziłem do tej pory 
tutaj spotkała mnie niezwykła otwartość 
i serdeczność zarówno ze strony Księży 
tej wspólnoty jak i samych parafian. 
Uśmiech i pogoda ducha w każdym dniu, 
niezwykle mnie budowały. Myślę, że na-
wet jeśli zdarzyłby się jakiś gorszy dzień, 
chodziaż takiego nie było, to atmosfera 
życzliwości jaka panuje w tej wspólnocie 
szybko by ten gorszy dzień zamieniła na 
działanie pełne radości i zadowolenia.
Praktyki katechetyczne, które odbywa-
łem w Szkole Podstawowej w Liskowie 
też zapamiętam niezwykle miło. Siostra 
Marzena, która była moją opiekunkom 
praktyk, służyła swoim doświadczeniem 
i otwartością każdego dnia, za co z całe-
go serca jej dziękuję. Grono pedagogicz-
ne, personel szkolny niezwykle dobrze 
wpłynął na moją pracę w szkole, przede 
wszystkim ich dobre serca, które mają 
i potrafią okazać.
Miałem okazję poznać wiele grup dusz-
pasterskich, które działają w liskowskiej 
wspólnocie parafialnej. Współpraca 
z nimi to sama przyjemność! Swoją 
otwartością i zapałem ujęła mnie grupa 
młodzieżowa JESTEM, pośród której rów-
nież bardzo dobrze się czułem, pomimo, 
że wcześniej się nie znaliśmy, nie czułem 
między nami dystansu, czy jakiegokol-
wiek rodzaju bariery.
Aż w końcu muszę przyznać i zarazem 
podziękować za niesamowitą gościnność 
i zaangażowanie w moją praktykę Księ-
dza Proboszcza i Księży Wikarych, przyjęli 
mnie faktycznie jak brata. Dzięki temu 
mogę czuć się tutaj u was we wspólnocie 
jak u siebie. 
Nie słodzę, bo nie lubię lukrować ale 
piszę i dziele się z Wami tym co ma 
m w sercu i tym co po prostu czuje … 
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ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELEŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE -  - ŚW. JACEKŚW. JACEK
Północna strona prezbiterium na wysoko-
ści ok. 5, 20 metra przedstawia namalo-
wany tryptyk z postaciami: św. Jacka, św. 
Kingi i św. Kazimierza Królewicza. 

Każda z postaci ma prawie 2, 5 metra wy-
sokości. W pracach malarskich brały udział: 
bratanica ks. Blizińskiego, (wówczas studentka 
konserwatorium malarskiego w Warszawie), Ma-
ria Blizińska – Orthwein, malarka, konserwator 
dzieł sztuki i pedagog (1914-2011) oraz Zofia 
Blizińska zd. Marconi, żona Stanisława Blizińskie-
go (1921-2012). Jej rodzice pochodzą ze znanej 
włoskiej rodziny, która od roku1823 jest powią-
zana z Polską. 

Malowanie postaci świętych zakończono 
wiosną 1937 roku.

Opis świętych rozpocznę od postaci św. Jac-
ka - odzianego w habit dominikański oraz czarny 
płaszcz. U boku zatknięty Różaniec wpleciony w 
złożone ręce do gorliwej modlitwy. Na nogach 
sandały. Warto dodać, że „wygląd” postaci został 
„rozmyty i jest nieprecyzyjny” po malowaniu 
świątyni w roku 1969, co potwierdziły „malarki” 
obecne na uroczystości 50 - lecia śmierci ks. Wa-
cława Blizińskiego w roku 1994.

Kim był święty Jacek, znany jest także, jako: 
Święty Jacek Odrowąż, św. Jacek kapłan, św. Ja-
cek z Krakowa, Apostoł Polski, Apostoł Północy? 
Urodził się ok. 1183 roku w Kamieniu Śląskim 
na Opolszczyźnie. Pochodził z zamożnego, szla-
checkiego rodu Odrowążów. Swoje pierwsze na-
uki pobierał w krakowskiej szkole katedralnej, po 
której ukończeniu otrzymał święcenia kapłań-
skie. W 1219 r. był już kanonikiem krakowskim. 
W latach 1220-1222 przebywał we Włoszech (w 
Rzymie, a później w Bolonii), gdzie razem, z bł. 
Czesłaemw  wstąpił do dominikanów – byli oni 
pierwszymi polskimi dominikanami w historii.

Po powrocie do kraju św. Jacek został ini-
cjatorem powołania polskiej prowincji zakonu 
dominikanów w Krakowie i budowy licznych 
klasztorów, m.in. w Krakowie, we Wrocławi 
u i w Gdańsku. Pod koniec lat 20-tych XIII w., udał 
się na prawosławną Ruś, gdzie założył klaszto 
r  i kościół Najświętszej Maryi Panny w samym Ki-
jowie. Był gorliwym misjonarzem –  przez ponad 
30 lat przemierzał, jako wędrowny kaznodzieja 
Polskę i Ruś, Czechy, Morawy i Prusy. 

Ponoć przebywał też w Szwecji i na Łotwie, 
stąd też jego przydomek Apostoł Północy. Le-
gendy mówią, że dotarł do samej Azji. Pewnego 
razu podczas modlitwy ujrzał Maryję i otrzymał 
od Niej obietnicę, że o cokolwiek będzie prosił 
Syna za Jej wstawiennictwem, to się stanie. Dał 
się poznać, jako propagator różańca, stąd bywa 
nazywany Apostołem Różańca.

Św. Jackowi przypisuje się także wiele cu-
dów. Do najbardziej znanych należy cud pod-
niesienia zbóż zniszczonych gradobiciem (do 

dziś istnieje zwyczaj święcenia kłosów w dzień 
św. Jacka). Miał również wskrzeszać umarłych.

Św. Jacek zmarł w dzień Wniebowzięcia 
NMP 15. 08. 1257 r., w opinii świętości. Został 
kanonizowany 17 sierpnia 1594 roku w Rzymie, 
przez papieża Klemensa VIII, tym samym będąc 
piątym Polakiem wyniesionym na ołtarze i siód-
mym z kolei dominikaninem spośród świętych.

Jego liturgiczne wspomnienie w Kościele 
katolickim obchodzone jest 17 sierpnia.

Grób  św. Jacka znajduje się w barokowej 
kaplicy krakowskiego kościoła dominikanów 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Jest 
jedynym przedstawicielem Polski spośród 139 

świętych na kolumnadzie Berniniego w Rzymie 
na placu Świętego Piotra.

W ikonografii Święty przedstawiany jest w 
habicie dominikańskim, z monstrancją w jednej 
ręce i figurą Matki Bożej w drugiej. Związana jest 
z tym legenda, że podczas napadu Tatarów na 
Kijów św. Jacek nie chcąc, aby zbezczeszczono 
Chrystusa eucharystycznego, wyjął z taberna-
kulum monstrancję i zaczął uciekać. W tej samej 
chwili wydobył się jednak głos z figury Matki 
Bożej: Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę. 
Św. Jacek przeraził się, gdyż figura była bardzo 
ciężka. Maryja jednak obiecała, że potężna rzeź-
ba stanie się lekka, aby mógł ją bez problemu 
unieść. Tak też się stało i św. Jacek przeniósł za-
równo Najświętsza Hostię, jak i figurę Matki Bo-
żej w bezpieczne miejsce do Krakowa.

Św. Jacek jest głównym patronem metropo-
lii katowickiej, diecezji opolskiej oraz archidiece-
zji krakowskiej. Jest także patronem diecezji w 
Kanadzie, na Filipinach i w Ekwadorze oraz pa-
tronem Litwy i młodzieży w III tysiącleciu.

Uważany również za patrona ludzi zagrożo-
nych utonięciem, gdyż według legendy prze-
szedł suchą stopą przez Dniepr. W kulturze lu-
dowej jest patronem pasterzy, nawiązującym do 
Matki Boskiej Zielnej.

W księdze imion Jacek - to ekstrawertyk, dla 
którego bardzo liczy się świat zewnętrzny. Jest 
szczęśliwy, gdy przebywa pośród ludzi, którym 
imponuje. Musi błyszczeć i wieść prym, dlatego 
bardzo łatwo przystosowuje się do otoczenia. 
Nie daje się jednak przekonać do czyichś poglą-
dów i pomysłów, przynajmniej nie od razu, gdyż 
po przemyśleniu argumentów nieraz w duchu 
się z nimi zgadza. Słowa pokory rzadko przecho-
dzą mu przez gardło, a do błędów nigdy się nie 
przyznaje, za to porażki pobudzają go do zdwo-
jenia wysiłków. Kiedy wbije sobie coś do głowy, 
trudno go od tego odwieść. Często jest duszą to-
warzystwa. To dobry towarzysz zabaw i rozmów, 
ale niezbyt dobry przyjaciel. Ma silną potrzebę 
miłości i ceni życie rodzinne.

Tradycyjnie podaję brzmienie imienia w in-
nych językach: po angielsku – Hyacinth, 

po niemiecku - Hyacinth, Hyazinthus, 
po francusku – Hyacinthe, 
po hiszpańsku – Jacinto, 
po włosku - Giacinto 
Najczęstsze powiedzenia i przysłowia:

Jeśli w dzień świętego Jacka deszcz nie plu-
cha, będzie jesień sucha.
Modli się jak szewc do świętego Jacka.
Na święty Jacek z nowej pszenicy placek.
Na świętego Jacka najecie się placka.
Na świętego Jacka trza upiec placka.
Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo 
kto żyje dostał placek.

   Stefan Ferenc


