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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, wspaniale przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a tegoroczna Oktawa również 
była pełna wydarzeń. O Świętach piszemy więcej na kolejnych stronach, a tutaj podkreślmy dwa pięk-

ne wydarzenia, które miały miejsce w Oktawie. Najpierw w czwartek odbyło się nasze tradycyjne Święto 
Przebaczenia, czyli pierwsza Spowiedź Święta dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Najpierw w kościele dzieci po raz pierwszy poznały smak nieskończonego Bożego Miłosierdzia, a potem, 

co widać na zdjęciu u góry, zakosztowały słodkości i wspólnej 
radości. Niestety, pogoda nie pozwoliła nam na zorganizowanie 
tej zabawy przy ognisku, ale i tak było wspaniale. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom, którzy pomogli nam przygotować tę ce-
remonię i otaczamy modlitwą te dzieci, które są już na ostatniej 
prostej przed Pierwszą 
Komunią Świętą.

Drugim doniosłym 
wydarzeniem Oktawy 
było nasze spotkanie 
synodalne, o czym 
przeczytacie wewnątrz 
numeru, a kiedy pisze-
my te słowa ma miej-
sce trzecie wydarzenie, 
a mianowicie nasza 
młodzież z ks. Mate-
uszem udaje się na 

wieczór uwielbienia w ramach wielkiego wydarzenia w Ostrowie 
Wlkp „Jak wygrać życie?”, bo nasza parafia jest zawsze obecna 
tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne.

Sprawy gospodarcze. Jak widać na zdjęciach, kolejne ele-
menty po renowacji wracają na swoje miejsce. W kościele stoi 
już ołtarzyk Matki Bożej Fatimskiej, który został dostosowany do 
wystroju pozostałych ołtarzy (koszt 4 000 zł.), a przy kancelarii 
cztery krzesła pamiętające jeszcze ks. prałata Blizińskiego, które 
orestaurowaliśmy za kwotę 2400 zł. Pieniądze te pochodzą z wy-
jątkowo chojnej w tym roku zbiórki ofiar na dekoracje świątecz-
ne,  która przyniosła nieco ponad 14 000 zł. Składamy wszystkim 
serdeczne podziękowania. Informujemy też, że projekt termo-
modernizacji kościoła czeka na akceptację w Starostwie.

A co tam, panie, w parafii?
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Tegoroczne Święta Wielkanocne były wspaniałym przeżyciem. 
Przede wszystkim w niektórych celebracjach Triduum Pas-
chalnego uczestniczyło najwięcej osób od przynajmniej 6 lat. 
Podobnie było w Dzień Zmartwychwstania i Wielkanocny Po-
niedziałek. Oby był to początek powrotu do Boga i wspólnoty, 
która potrzebuje każdego!  

Dla kapłanów były to rów-
nież szczególne Święta, po-
nieważ pomagali oni w cele-
bracjach w sąsiedniej parafii 
strzałkowskiej, co pozwoliło 
otworzyć się również na inną 
wspólnotę i pomóc jej w pięk-
nym przeżyciu tych najważ-
niejszych dla chrześcijan dni  
w ciągu roku. 

Ale wróćmy do naszej świą-
tyni. W tym roku głównym 
architektem i pomysłodaw-
cą dekoracji był ks. Krzysztof 
wspomagany przez panią Mał-
gorzatę Lewandowską. Mamy 
też taką fajną tradycję, że w te 
przygotowania włączają się 
również mamy dzieci przygo-
towujących się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Św., 
które w tym roku stawi-
ły się wyjątkowo licznie 
i wysprzątały kościół 
na święta. Jak zawsze 
nieoceniona była po-
moc pana Kościelnego i 
pana Organisty, a także 
ministrantów, co widać 
choćby na jednym ze 
zdjęć, wraz z księdzem 
Mateuszem. 

Nowością było ogni-
sko rozpalone przed 
wejściem do kościoła w 
Wigilię Paschalną, dzięki 
czemu wszyscy, nawet 
tylko tędy przejeżdżają-
cy, mogli zobaczyć, że 
za chwilę ropocznie się 
Liturgia Światła. Mamy 
nadzieję, że ksiądz prałat Bliziński, ktorego pomnik nieco się „osma-
lił”, wybaczy nam to, a na pewno był szczęśliwy, że przy nim rozpo-
częła się nasza celebracja. 

Wszystkie liturgie były pięknie „oprawione” przez Liturgiczną 
Służbę Ołtarza, i choćby podczas naszego spotkania synodalnego, 
nasi ministranci, a także scholki, psalmiści i lektorzy mogli usłyszeć 

od innych, jak bardzo inspirujący i wzruszający dla wiernych jest ich 
czynny udział w liturgiach. Byli również i strażacy, którzy trzymali 
straż przy Bożym Grobie i wzięli udział w Procesji Rezurekcyjnej, or-

kiestra, wspaniała Asysta z Siostrami Służebniczkami i wielki udział 
wiernych. Liczymy, że te piękne przeżycia przełożą się na ożywiony 
udział w życiu duszpasterskim i liturgicznym naszej parafii.

Nasza Świątynia w Wielkanoc
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To zdanie pojawiło się już na folderze kolędowym, który nasi 
księża zostawili w każdej rodzinie podczas zimowej wizyty 
duszpsterskiej, a od czasu rekolekcji Wielkopostnych również  
w naszym kościele pada coraz częściej. 

Towarzyszyło nam także podczas spotkania synodalnego, 
które odbyło się 23 kwietnia. Poprzedziła je oczywiście Eucha-
rystia, w której prosiliśmy Ducha Świętego o otwarcie naszych 
serc na wolę Boga i na potrzeby drugiego człowieka oraz krótka 
adoracja przed Najświętszym Sakramentem, podczas której mo-
gliśmy w ciszy poszukać odpowiedzi na zamieszczone w ulotce 
synodalnej pytania. 

Następnie wszyscy chętni spotkali się w salce multimedial-
nej i przy przewodnictwie ks. Proboszcza otwarcie rozmawia-
liśmy o wspólnocie Kościoła. Cieszyliśmy się głównie z obec-
ności młodzieży, która ufamy spojrzała na naszą wspólnotę, 
której jest częścią, zupełnie inaczej. Skupiliśmy się oczywiście 
na tematach nam najbliższych, a więc dotyczących naszej 
wspólnoty parafialnej, a ponieważ każdy z nas jest inny, mamy 
też różne spostrzeżenia, różne potrzeby, problemy i różne po-
mysły na ich rozwiązanie. I okazało się, że choć wiele nas róż-
ni i podążamy do Boga różnymi drogami, pragniemy przede 
wszystkim jednego - by nasza wspólnota się powiększała, by 
zachęcać innych, aby dołączyli do naszych małych grup para-
fialnych, bo tu najlepiej można rozwijać się w wierze i budować 
międzyludzkie więzi. 

Zrozumieliśmy też, jak wiele zależy od nas samych, jak my je-
steśmy w naszej parafii potrzebni, by inspirować się wzajemnie, 
dzieląc się z innymi doświadczeniem relacji z Bogiem żywym. 

Spotkanie było bardzo cie-
kawe  i wierzę, że nie pozosta-
nie bezowocne. Sam synod, 
który ma zmotywować nas 
wszystkich do zastanowienia 
się nad rolą Kościoła w trzecim 
tysiącleciu jest, jak widać, bar-
dzo potrzebnym doświadcze-
niem i jeszcze większym za-
proszeniem ludzi tworzących 
wspólnotę Kościoła do odwa-
gi. Odwagi życia z Bogiem, 
dawania o tym świadectwa  
i  odwagi zachęcania do więk-
szego zaangażowania innych.

Agnieszka Gierosz-Szałek

SPOTKANIE SYNODALNE w Liskowie
- czyli w naszej parafii potrzebujemy Ciebie!

Ogłaszamy pielgrzymkę: GRECJA - ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA
Termin: początek września 2022. Zainteresowanych zapraszamy na krótkie spotkanie 

w poniedziałek 25 kwietnia o godz. 18.30 w sali multimedialnej.
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ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELEŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE -  - ŚW. KINGAŚW. KINGA
Po lewej stronie ściany prezbite-

rium naszej świątyni - w środku tryp-
tyku umieszczona jest postać św. Kingi  
w stroju księżnej: w stroju barwy różo-
wej nakrytym płaszczem koloru brązu  
z bogatymi zdobieniami, na głowie ko-
rona. Oburącz trzyma bryłę soli, w której 
„bywa” niewidoczny pierścień. 

Jak wspomniałem poprzednio – „to 
niezbyt udana polichromia”. 

Święta Kinga, przyszła na świat w dniu 
5 marca 1234 roku, w Ostrzychomiu. Była 
córką węgierskiego króla Beli. Pochodziła  
z rodziny wielodzietnej, z dynastii Arpa-
dów. Wkrótce skojarzono ją z księciem 
Bolesławem zwanym Wstydliwym. Wy-
chodząc za niego została księżną krakow-
ską i sandomierską. Była w związku z tym 
osobą, która połączyła na nowo dynastię 
Arpadów z Piastami, a to w czasach dla 
Polski niezwykle trudnych, bowiem mia-
ły miejsce najazdy Tatarskie. Przydomek 
Wstydliwy, jej męża – Bolesława, powstał 
natomiast, dlatego, ponieważ obwieści-
ła Bolesławowi na wstępie ich związku 
chęć dozgonnego zachowania czystości, 
na co tamten przystał, być może nawet  
z trudem, biorąc pod uwagę wymowę, 
jaki miał jego przydomek. 

Na początku przebywała w Sando-
mierzu, na dworze książęcym, by później 
przenieść się do Krakowa oraz na teryto-
ria Węgier i Moraw, przebywała zwłasz-
cza w Welehradzie, co istotne, bowiem 
jej domem tam był klasztor cystersów. 
Zasłynęła z fundowania kościołów i klasz-
torów, wspierała finansowo odbudowę 
miast po najazdach Tatarskich, między in-
nymi doszło do ufundowania odbudowy 
zniszczonej katedry krakowskiej. Nie tyl-
ko cnotą zwyciężała św. Kinga. Oto była 
według źródeł również świetną intelek-
tualistką, znającą pisma oraz doniosłość 
indywidualnych wysiłków świętych, przez 
co m.in. wzięła czynny udział w staraniach 
o kanonizację św. Stanisława. Po jej rady 
natomiast sięgali ówcześni książęta pol-
scy, na przykład Leszek Czarny. Dodajmy, 
że rady św. Kingi uchodziły za niezwykle 
trafne, charakteryzując się odpowiednią 
diagnozą rzeczywistości. 

Do jej zasług należy w końcu związanie 
Spisza z Polską – rejonu historycznego, po-

łożonego w Centralnych i Wewnętrznych 
Karpatach Zachodnich, w dorzeczu gór-
nego Popradu, górnego Hornadu i części 
dorzecza Dunajca. Zabieg ten związany 
był z przejściowym stanem anarchii na 
Węgrzech, który rozwiązała wprowadza-
jąc tam swe wojska, które okazały się tam 
obecne aż do samej jej śmierci.

Według relacji świadków i materiałów 
źródłowych, jej dusza tętniła pokorą, była 
pobożna, ale i zaangażowana. Stan za-
konny nie pozbawił jej talentów, dlatego 
nawet, jako klaryska była pomocna swym 
intelektem w dziedzinie udzielanych rad.

Po śmierci swojego męża św. Kinga 
podjęła specjalne starania, w wyniku, 
czego powstał najsłynniejszy w Polsce,  
a umiejscowiony w Starym Sączu, klasztor 
klarysek. Tam też wstąpiła później i prze-

bywała do samej śmierci. Zmarła tamże 24 
lipca 1292 roku. 

Została kanonizowana 16 czerwca 1999 
roku przez Jana Pawła II podczas Jego piel-
grzymki do Polski w czasie uroczystej mszy 
w Starym Sączu. Specjalny obraz z wizerun-
kiem świętej na uroczystość kanonizacji 
namalował krakowski artysta Piotr Moskal.

Święta Kinga, żona króla Polski, była  
i pozostaje patronką wysiłków samorządo-
wych i patronką pracujących górników.

Kinga - to imię wywodzące się z wę-
gierskiej formy zdrobniałej imienia Kune-
gunda (węg. Kunegunt), zapożyczonego 
przez Węgrów od Niemców, imieniny ob-
chodzi 3 marca jednak najbardziej popu-
larną datą imienin jest 24 lipca. 

W księdze imion - Kinga jest kobietą 
praktyczną. Osiąga dobre wyniki w pracy, 
zaś w rodzinie jest przykładną żoną i mat-
ką. Doskonale opanowała sztukę organiza-
cji. Posiada także silne cechy przywódcze  
i jest ambitna, przez co wielu postrzega ją, 
jako arogancką. Współpracownicy rzadko 
za nią przepadają. A ona nie nadaje się na 
szarego pracownika – musi być potrzebna, 
wychodzić z inicjatywą i reagować, gdy 
wie, jak zrobić coś lepiej. 

Lubi być elegancka i szykowna. Ceni 
wszystko, co dodaje kobiecie uroku. Musi 
błyszczeć w towarzystwie, skupiać wokół 
siebie uwagę słuchaczy i ściągać spojrze-
nia mężczyzn. Rodzina jest dla niej bar-
dzo ważna, ale nie szczędzi bliskim roz-
pętania burzy, gdy musi przypomnieć, 
kto dowodzi w domu.

Jest to typowe imię żeńskie, wcześniej 
rzadko stosowane w Polsce, ale „ostatnio” 
modne, tak brzmi w innych językach: 

po angielsku – Cunegond, 
po francusku – Cunégonde, 
po hiszpańsku – Cunegunda, 
po niemiecku – Kunigunde, Kynga, 
po ukraińsku – Kunigunda, 
po włosku – Cunegonda
Niestety nie spotkałem żadnych porze-

kadeł czy przysłów z nią związanych.
Natomiast na kanale - TVP Historia  

w Święto Wielkiej Nocy wyemitowano te-
leturniej „Giganci historii”, p.t. „Patroni Pol-
scy”, wśród których, ocywiście, znalazła się 
postać św. Kingi.  

 Stefan Ferenc


