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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

Maj w pełni! Właśnie dzisiaj dzieci z naszej pa-
rafii przystępują do Pierwszej Komunii Świętej i 
my wszyscy otaczamy je w tym momencie naszą 
miłością i wsparciem. Dzieci będą mieć swój Biały 
Tydzień, a w środę tradycyjnie zabieramy je na Ja-
sną Górę do naszej Matki. Ale to nie koniec wiel-
kich wydarzeń w tym miesiącu, ponieważ 15 maja 
w kolejną niedzielę będziemy przeżywać Rocznicę 
Pierwszej Komunii dzieci z klas IV. W tym samym 
dniu obchodzić będziemy Niedzielę Dobrego Pa-
sterza i gościć w naszej parafii dwoch kleryków, 
ktorzy podzielą się świadecwtem swoich powołań, 
a także zbiorą ofiary do puszek na wsparcie naszych 
seminarzystów. Z kolei za dwa tygodnie, czyli w nie-
dzielę 22 maja przybędą do nas Siostry Urszulanki, 
które opowiedzą nam o „charyzmacie uśmiechu” 
swojej założycielki i przywiozą ze sobą jej relikwie.

Na wieczór 28 maja planujemy Rodzinny Piknik 
Polsko - Ukraiński z racji Dnia Dziecka. Będzie on 
mieć miejsce od godz. 19.00 na placu przy plebanii, 
już teraz zapraszamy wszystkich chętnych a zwłasz-
cza naszch gości z Ukrainy.

W niedzielę 29 maja po Mszy o godz. 10.00 bę-
dzie mieć miejsce spotkanie dla rodziców młodzie-
ży przygotowującej się do Bierzmowania.

Jak widzicie, program maja jest bardzo boga-
ty: na kolejnych stronach znajdziecie propozycję 
naszych rowerowych wycieczek na nabożenstwa 
Majowe, a w tym miejscu zachęcamy wszystkich do 
gromadzenia się przy Waszych figurkach i krzyżach, 
aby uczcić Maryję w Jej miesiącu i dać świadectwo 
swojej wiary.

Trochę informacji gospodarczych. Wracając 
jeszcze do obfitej zbiórki ofiar na wystrój kościoła 
i dekoracje świąteczne,  która przyniosła 14 120 zł: 
3200 zł kosztowało przygotowanie ołtarzy Ciemni-
cy i Grobu Pańskiego, 900 zł kosztował Paschał i inne 
świece, 600 zł drobniejsze paramenty liturgiczne i 
820 zł trzy nowe zielone ornaty. Jak już pisaliśmy, 
4 000 zł z tego funduszu przeznaczyliśmy na odno-
wienie ołtarzyka Matki Bożej Fatimskiej. W sumie 
daje to 9 520 zł. Ponieważ chcemy, aby te pienią-
dze były wykorzytane wyłącznie na cele związane z 
naszą świątynią, pozostałą z tej zbiórki kwotę, czyli 
4 600 zł., przeznaczamy na poczet przygotowywa-
nych przez pracownię stolarsko - konserwatorską 

w Niemodlinie elementów wystroju prezbiterium, 
a konkretnie ambony (obecnie jest tymczasowa)  
i miejsca przewodniczenia. W kolejne lata będziemy 
również chcieli dostosować do reszty wyposażenia 
ławki dla mnistrantów,  krzesło przewodniczącego 
liturgii a także balaski, które umożliwią przyjmo-
wanie Komunii Świętej w postawie klęczącej. A tak 
wygląda projekt ambony:

Kolejna dobra informacja nadchodzi z Kalisza: 
projekt budowlany termomodernizacji kościoła 
został zatwierdzony przez Starostwo. Bardzo dzię-
kuejmy państwu: Krzysztofowi Nosalowi, Piotro-
wi Gryczyńskiemu, Sylwii Sobczyk i Arkadiuszowi 
Rygasowi za skuteczne starania, aby procedura 
przebiegła jak najszybciej. Wszystkie formalności  
z naszej strony zostały wypełnione, teraz pozostaje 
nam oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu na 
dotację w Urzędzie Marszałkowskim.  

Zbiórka ofiar do puszek na media diecezjalne, 
czyli Radio Rodzina i Telewizję Internetową „Dom 
Józefa”, przyniosła 625 zł., które już przelaliśmy 
na konto Kurii Biskupiej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wszelkie wsparcie modlitwą i ofiarą 
naszych działań i zachęcamy do zaangażowania  
w życie nszej wspólnoty.

A co tam, panie, w parafii?

GRECJA - ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA
Mamy już pełną listę uczestników i prosimy ich o uzupełnienie 
danych, pobranie programu pielgrzymki i uiszczeie wpisowego  

w wysokości 600 zł. Zapisać się można jedynie na listę rezrwową.
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Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki 
Bożej. Słynne „majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w ko-
ściołach, przy grotach, i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w 
krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących 
Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie 
majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV 
w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami 
gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrze-
ścijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk 
Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał 
na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa 
sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem 
Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która 
była odpowiedzią na Reformację.

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczy-
tać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nere-
usz, który gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy 
i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne 
kroniki włoskich dominikanów.

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wie-
ku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej 
specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy 
czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną 
broszurkę. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wpro-
wadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił 
je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji 
Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe 
pierwszymi odpustami. W 1859 r.  Pius IX, zatwierdził obowiązującą do dziś 
formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana 
oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wpro-
wadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” 
odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. 
Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

W naszej parafii nabożeństwa odbywają się codziennie w kościele 
po Mszach świętych wieczornych. 

Ale już od kilku lat przynajmniej raz w tygodniu staramy się wybrać 
na krótką pielgrzymkę rowerową do miejsc kultu Maryi na terenie naszej 

Rowerowe Majowe
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Poniżej przedstawiamy wnioski, jakie wypłynę-
ły na parafialnym spotkaniu synodalnym i zo-
stały przesłane do diecezji jako nasz głos. 
• Jako członkowie Kościoła powinniśmy być dla 

siebie życzliwi, otwarci, szczerzy, naturalni, aby 
każdy obserwujący nas z zewnątrz rozpozna-
wał, iż jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie.

• Pragniemy, aby więcej osób uczestniczyło w 
prowadzonych u nas nabożeństwach, zwłasz-
cza nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca. 

• Kościół miejscem integracji międzypokolenio-
wej: młodzież powinna uczestniczyć w spotka-
niach, projektach realizowanych z grupami dla 
dorosłych, aby ich członkowie wzajemnie się 
poznawali i inspirowali.

• Małe wspólnoty drogą do budowania jedności 
i rozwijania wiary – dlaczego tak mało osób 
jest w nie zaangażowane? Nie powinniśmy 
wstydzić się wiary i odważnie dawać jej świa-
dectwo,Jak budzić w innych wiarę? Jak zachę-
cać ich do życia z Bogiem? Odpowiedzią może 
być ewangelizacja towarzysząca – wspierać, 
akceptować indywidualną drogę każdego, 
jednocześnie dając świadectwo wiary.

• Brak identyfikacji ze wspólnotą parafialną (po-
dejście: ksiądz coś robi, zamiast my parafianie 
coś robimy). Pragnienie kapłanów, aby kościół, 
plebania, były przestrzenią, gdzie każdy czuje 
się „u siebie”.

• Mimo różnic łączy nas doświadczenie miło-
ści Chrystusowej, Słowo Boże powinno nas 
wszystkich jednoczyć i być realnym dro-
gowskazem.

• Życie wiarą; zostawiamy Boga za drzwiami 
kościoła, dzieląc nasze życie na sacrum i pro-

fanum. Potrzebna jest spójność - „żyję tak, 
jak wierzę”. Dom rodzinny jest podstawowym 
miejscem wychowania w wierze, więc jeśli 
chcemy coś zmienić musimy zacząć od siebie 
– my budujemy Kościół.

• Dziś potrzebne jest podejście indywidualne 
– bezpośrednie zaproszenie, rozmowa, każdy 
jest ważny.

• Cieszy nas liczne zaangażowanie osób w po-
wstanie i prowadzenie Zespołu Charytatyw-
nego - inspirowanie innych do tego, by czynić 
dobro, łączy nas chęć pomocy bliźniemu,

• Doceniamy liczną Służbę Liturgiczną Ołtarza oraz 
scholę – dzieci i młodzież są widoczni w parafii.

• Duże znaczenie ma także zaangażowanie pa-
rafian w sprawowanie Liturgii Słowa.

• Wdzięczność za otwartość kapłanów, piękne 
przygotowania Liturgii i różnorodność podej-
mowanych inicjatyw, wiele funkcjonujących 
wspólnot, nieustanne wychodzenie naprzeciw 
oczekiwań wiernych.

• Prośba do polskich biskupów, aby nie podążali 
za „nowinkami”, o których słyszymy choćby z 
Niemiec, by trwali przy Ewangelii i Tradycji.

Każdy z nas jest inny i podążamy do Boga 
różnymi drogami. Zrozumieliśmy jednak, jak ważne 
jest słuchanie siebie nawzajem, że zawsze można 
zrobić coś więcej, inaczej. Dostrzegliśmy także jak 
wiele zależy od nas samych, jak my jesteśmy w 
naszej parafii potrzebni, by się wspierać i wzajem-
nie inspirować, dzieląc się z innymi doświadczeni-
em relacji z Bogiem żywym. Ufam, że przekaz syn-
odalny, który wybrzmiał w naszej parafii, przyniesie 
dobre owoce.

Agnieszka Gierosz-Szałek

POSTULATY SYNODALNE z naszej parafiiparafii bądź w jej pobliżu, by tam 
wspólnie z mieszkańcami uczest-
niczyć w nabożeństwie majowym 
przy figurze na świeżym powietrzu. 
I tak w środę 4 maja spora grupa 
młodych i starszych wyruszyła z Li-
skowa do Zakrzyna, gdzie dołączyli 
do nas mieszkańcy i wspólnie uczci-
liśmy Maryję. Ku zaskoczeniu rowe-
rzystow, mieszkancy przygotowali 
wspaniały poczęstunek z ciastami i 
napojami w wielkiej ilości. Serdecz-
nie im za to dziękujemy! I zaprasza-
my na kolejne „rowerowe Majowe”.

Parafia Wszystkich Świętych w Liskowie
zaprasza na:

„ROWEREM NA 
MAJOWE” 

10.05 - Wtorek - Strzałków
19.05 - Czwartek - Krzyżówki
25.05 - Środa - Złotniki
31.05 - Wtorek - Karolina
Wyjazd z Liskowa ok 18.45

ROWEREM NA MAJOWE
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ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELEŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE -  - ŚW. KAZIMIERZŚW. KAZIMIERZ
W naszej świątyni mamy 

trzy „podobizny” św. Kazi-
mierza.

Ostatnią namalowaną 
postacią w tryptyku jest św. 
Kazimierz nazywany także Ka-
zimierzem Królewiczem lub 
Kazimierzem Jagiellończy-
kiem. Zastanawiałem się, dla-
czego autor wystroju prezbi-
terium posłużył się akurat tymi 
trzema świętymi: św. Jackiem, 
św. Kingą i św. Kazimierzem?. 
Być może ks. Wacław Bliziński 
miał sentyment do świętych, 
którzy byli znanymi katolickimi 
Patronami Polski, a właściwie 
Korony Królestwa Polskiego. 

Święty Kazimierz, przed-
stawiony jest w stroju książę-
cym, koloru czerwonego. W 
dłoniach trzyma koronę.  Na 
szyi zawieszony krzyż. 

Inaczej przedstawiona jest 
postać świętego w bocznym 
ołtarzu południowym, ufun-
dowanym przez parafianina: 
Michała Andrzejewskiego 
(1849-1905), syna Szymona i 
Józefy zd. Kasprzak. W prawej 
dłoni trzyma różaniec, na lewej 
dłoni otwartą księgę, na której 
złożona jest korona. Postać ma 
wysokość około 85 centyme-
trów i jest wykonany techniką odlewu z gipsu 
polichromowanego, zapewne przez Zakład 
Kościelno- Artystyczny Józefa Szpetkowskiego 
z Warszawy, który oprócz ołtarzy, wykonywał 
także figury i inne akcesoria kościelne.

Mało widzialna, bo „filigranowa” jest postać 
św. Kazimierza w obrazie „Wszyscy święci” w Oł-
tarzu głównym, rozpoznawalna po trzymanej 
lilii i czerwonej koronie na głowie.

Św. Kazimierz, urodził się 3 października 
1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był synem Ka-
zimierza Jagiellończyka (króla Polski) i Elżbiety, 

córki cesarza Nie-
miec, Albrechta 
II. Jego pierw-
szym nauczy-
cielem i wycho-
wawcą był Jan 
Długosz, wybitny 
historyk i kano-
nik krakowski.

Kiedy w 1471 
r. na Węgrzech 
wybuchło po-
wstanie przeciw-

ko królowi, trzynastoletni 
Kazimierz został zapro-
szony na tron. Wyruszył 
wówczas razem z 12 tysią-
cami wojska, by wesprzeć 
zbuntowanych magna-
tów. Ci jednak ostatecznie 
wycofali swoje poparcie i 
królewicz wrócił do kraju 
bez korony. Został pra-
wą ręką swojego ojca. 
W latach 1481-1483 jako 
namiestnik rządził Króle-
stwem Polskim.

Obowiązki państwo-
we umiał pogodzić z 
bogatym życiem ducho-
wym. Prawdopodobnie 
złożył ślub dozgonnej 
czystości. Był znany z głę-
bokiej pobożności eucha-
rystycznej i maryjnej oraz 
dobroczynności. Sam o 
sobie mówił, że: królewicz 
nie może nic przystojniej-
szego czynić, jak w ubo-
gich służyć samemu Chry-
stusowi. 

Wiele czasu poświęcał 
na modlitwę. Potrafił przez 
wiele godzin adorować 
Najświętszy Sakrament 
i kontemplować mękę i 
śmierć Jezusa Chrystusa. 

Praktykował też liczne formy ascezy, jak noszenie 
włosiennicy i skromnego stroju, spanie na pod-
łodze i długie posty. Unikał  hałaśliwych zabaw 
rycerskich, nie pociągały go królewskie uczty.

W 1483 r. zmarł w Grodnie z powodu gruźli-
cy, mając zaledwie 26 lat. Pochowano go w ka-
tedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi 
Panny. Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwar-
to grób Kazimierza, jego ciało znaleziono w nie-
naruszonym stanie. Kazimierz Jagiellończyk zo-
stał zaliczony w poczet świętych w 1604 r. Jego 
wspomnienie liturgiczne przypada na 4 marca. 

Św. Kazimierz Jagiellończyk jest głównym 
patronem Litwy, a także młodzieży litewskiej i 
Kawalerów Maltańskich, metropolii białostoc-
kiej i krakowskiej oraz diecezji grodzieńskiej.  
Sprawuje opiekę nad tymi, którzy pełnią służbę 
publiczną w państwie. Nazywany jest także „oj-
cem i obrońcą ubogich i uciemiężonych”. 

Kazimierz to imię pochodzenia starosło-
wiańskiego. Wywodzi się od słów „kazi” (nisz-
czyć) i „mir” (pokój). Oznacza mężczyznę, który 
niszczy pokój lub sławę wrogów.

Współczesnego Kazimierza charakteryzuje 
ciekawość świata, dlatego często podróżuje i 

lubi poznawać nowych ludzi. Ważna jest dla nie-
go samorealizacja, jest ambitny i bardzo aktyw-
ny. Uwielbia współzawodnictwo, także na grun-
cie zawodowym. Lubi być doceniany i chwalony, 
słabo za to znosi krytykę. Jest wrażliwy, bardzo 
mocno przeżywa niepowodzenia i życiowe po-
rażki. Często sprawia wrażenie nieprzystępnego, 
ale to tylko pozory, bo tak na prawdę bardzo po-
trzebuje zrozumienia i miłości. 

Warto wspomnieć, że czasie II wojny świa-
towej Niemcy zastrzegli także nadawanie imion 
nowonarodzonym. Najczęściej były to imiona: 
Kazimierz, Kazimiera, Stanisław, Stanisława, 
Jan, Janina, Władysława, Władysława, itp. 

I jeszcze Kazimierz w innych językach: 
 po niemiecku – Kasimir, 
 po francusku – Casimir, 
 po włosku i hiszpańsku – Casimiro,
 po ukraińsku -  Казимир.
Najczęściej spotykane przysłowia:
Jeżeli na Świętego Kazimierza pogoda, to 

na ziemniaki woda (na wykopki).
Na Świętego Kazimierza pełno już młodego 

zwierza.
Na Świętego Kazimierza wyjdzie skowro-

nek spod pierza.
Święty Kazimierz groch dmie.
Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę 

nietrudno.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
I najpopularniejsze: 
W dzień Świętego Kazimierza zima do „ 

idzie” do morza!!!! 
W tym roku było jej ciężko! 

Stefan Ferenc


