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    MSZE ŚWIĘTE
      W tygodniu: 
       7.30 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, wrzesień zawsze staje się takim 
nowym rozdaniem, również w życiu Kościoła. 
Dlatego chemy przypomnieć, że podstawo-
wym środowiskiem w Kościele jest wspólnota 
parafialna. W soborowym dekrecie o apostol-
stwie świeckich zostało to ujęte w następujący 
sposób: „Parafia dostarcza wyraźnego przykła-
du wspólnotowego apostolstwa, gromadząc 
w jedno wszelką, występującą w niej różnora-
ką aktywność ludzką i wszczepiając ją w po-
wszechność Kościoła.” 

To oznacza, że parafia ma stanowić „kościel-
ną rodzinę” i my, Wasi kapłani, brdzo chcemy, 
aby nasza parafia była taką rodziną, w której 
każdy znajdzie swoje miejsce. Dlatego chcemy 
Was zachęcić do zaangażowania się w różne 
grupy duszpasterskie. Po co one są? 

Po pierwsze po to, aby lepiej poznać Pana 
Boga i Jego Słowo. Z tego względu bardzo waż-
ne jest, aby w każdej wspólnocie był obecny 
ksiądz. Jeżeli zabraknie kapłana istnieje niebez-
pieczeństwo, że grupa stanie się „kółkiem wza-
jemnej adoracji”, a nie o to chodzi. Ważne jest, 
aby członkowie ruchu swobodnie czuli się we 
własnym towarzystwie, dobrze by mieli wspól-
ne zainteresowania, ale najważniejsze jest sta-
wianie w centrum Jezusa i trwanie w łączności 
z Kościołem. W naszej parafii bardzo dbamy o 
to, aby kapłan był zawsze obecny

Po drugie, grupy pozwalają głębiej prze-
żywać modlitwę, tworzą okazje do częstszych 
rozmów z Bogiem, czasem pokazują i uczą no-
wych form modlitwy.

Wreszcie takie grupy są po to, aby każdy 
chrześcijanin mógł włączyć się w apostolską 
misję Kościoła korzystając z talentów, jakimi 

został obdarowany. „Świeccy mogą czuć się 
powołani do współdziałania ze swymi paste-
rzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla 
jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite 
posługi, według łaski i charyzmatów, jakich im 
Pan udzieli” - napisał papież Paweł VI w adhor-
tacji apostolskiej Evangelii nuntiandi. 

Z tego względu mamy w naszej parafii, np. 
wspólnotę ministrancką czy scholę dziecięcą  
i młodzieżową, prowadzimy lekcje śpiewu, gry 
na gitarze i keyboardzie, mamy Krąg Biblijny, 
Koła Różańcowe, Rodzinę Edmundową, Para-
fialny Zespół Charytatywny, Grupę Pielgrzym-
kową i wspólnotę młodzieżową „Jestem” .

Grupy parafialne pomagają księżom w or-
ganizowaniu życia w parafii, przygotowują czu-
wania modlitewne, festyny, wycieczki dla dzieci 
i młodzieży, zajmują się zbieraniem pieniędzy 
na cele charytatywne i pomocą ludziom po-
trzebującym – wszystko zależy od założeń da-
nej wspólnoty. Nade wszystko jednak, w tych 
grupach ludzie sie integrują i jest im łatwiej po-
dążać drogami wiary. 

Podsumowując – zaangażowanie w parafii 
pozwala na ściślejszy kontakt z Panem Bogiem 
i lepsze poznanie Go, daje możliwość odkry-
cia swojego powołania i rozwój talentów oraz 
umożliwia poznanie wielu interesujących osób. 
Wiernych, którzy jeszcze nie zaangażowali się 
w żadną formację duszpasterską serdecznie 
zachęcamy do zastanowienia się nad tym, jak 
mogliby aktywniej uczestniczyć w życiu parafii. 
Można też o tym porozmawiać z którymś z księ-
ży – na pewno chętnie doradzą, a także opo-
wiedzą o życiu i działalności konkretnej wspól-
noty. A może zaproponujecie coś nowego?

A co tam, panie, w parafii?

Rozpoczęcie drogi do Bierzmowania
Sobota 17. 09. 2022 g. 19.00

Wspólne OGNISKO dla uczniów klas VII i VIII
Rozpoczęcie drogi do Pierwszej Komunii Św.
Niedziela 18.09.2022 g. 16.00 - Msza Św.

Po Mszy Piknik Rodzinny dla dzieci z kl. III
i ich rodziców i rodzeństwa
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Ponad 50 dzieci z naszej parafii, a także nie-
którzy przyjaciele spoza, skorzystali w tym 
roku z Boskich Wakacji - najlepszego pod 
słońcem obozu sportowego z Bożym nachy-
leniem, w tym czworo z nich całkowicie za 
darmo. Wystarczyło angażować się w parafii 
i mieć szczęście w losowaniu ;)

Ale znakomicie bawili się wszyscy! W zależ-
ności od wybranych obozów sportowych atrak-
cji był ogorm. Trzeba wymienić niektóre z nich, 
żeby mieć „mniej więcej” obraz tego co się dzie-
je podczas takich wakacji. Trampolina wodna, 
kajaki, pływanie, plażowanie, kąpiel, nurkowa-
nie, siatkówka plażowa, balonowa (oczywiście              
z wodą w balonach), paintball, quady, survivale, 
tory przeszkód, łucznictwo, strzelnictwo, tajne 
misje, poligon, pionierka, wykrywacze metalu. 
Czego jeszcze brakuje? Kina, kawiarenki, ogni-
ska, strefy relaksu, ale i dyskoteki, gry talentów     
i innych. W sumie to niczego nie brakuje!

Mogę w podsumowaniu tych wszystkich 
rzeczy napisać, że kiedy wsiadaliśmy do auto-
karu powrotnego z boskich wakacji, większość 
naszych dzieciaków była smutna. Bo przecież 
kończą się i Boskie wakacje, i całe wakacje! To 
też był czas rozstania z poznanymi nowo osoba-
mi z obozu. Już nie wspomnę o tym, że to czas 
rozstania wakacyjnych miłości - więc prawie 
wszyscy płakali. To był piękny czas, spotkania      
z drugim człowiekiem, ale i z Panem Bogiem! Bo 
przecież o to chodzi w takich wakacjach, żeby 
pośród odpoczynku i zabawy - również udało 
się spotkanie z Jezusem. Na modlitwie, na eu-
charystii! I myślę, że tak właśnie było. 

Jeszcze o naszych Boskich Wakacjach
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Ostatnia niedziela sierpnia i wakacji stała się okazją do szczególnego 
dziękczynienia: przede wszystkim dziękowaliśmy za żniwa, bo również 
w tym roku nikomu nie powinno zabraknąć chleba; dalej chwaliliśmy 
Boga za 120 lat służby strażakow z OSP w Liskowie „Bogu na chwałę  
i ludziom na ratunek” i wreszcie powitaliśmy w naszej wspólnocie nowe 
siostry Służebniczki s. Beatę i s. Bożenę.

Uroczysta Msza koncelebrowana przez trzech kapłanów (do naszych ks. 
Proboszcza i ks. Mateusza dołączył jeszcze ks. Piotr Jaroszkiewicz pochodzą-

cy z parafii w Kosmowie) rozpoczęła się o godz. 11.30 uroczystą procesją, w 
której oprócz Liturgicznej Służby Ołtarza wzięły udział poczty sztandarowe 
poszczególnych jednostek OSP, zaproszeni goście w mundurach, przed-
stawicelestwa sołectw z pięknie udekorwanymi bochnami chleba a także 

nasza orkiestra dęta pod przewodnictwem pana kapelmistrza Mariusza 
Trzcińskiego. Homilię wygłosił ks. Mateusz, który przypomniał fundamen-
talną kwestię, każdy może być w czymś najlepszy, ale tak naprawdę nikt nie 
jest samowystarczalny, bo wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Właśnie 
na tym polega prawdziwa pokora, że człowiek uznaje swoja zależność od 
innych: najpierw od Pana Boga, a potem od drugiego człowieka. Podczas ta-
kich ceremonii nagle przypominamy sobie, że chleb i innne artykuły żywno-
ściowe nie biorą się „ze sklepu”, ale mamy je dzięki konkretnej, ciężkiej pracy 

ludzi na roli.  Możemy spać spokojnie, nawet kiedy słyszymy wyjące syre-
ny alarmowe, ponieważ są strażacy, którzy natychmiast zerwą się z łóżek, 
stawią się na służbę i wyruszą do likwidowania zagrożenia nawet narażając 
swoje własne życie i choćby w Liskowie czynią to już od 120 lat. 

Te dwie grupy społeczne, rolnicy i strażacy, zasługują więc na szczegól-
ny szacunek i na wdzięczność, czasami również trzeba ich wesprzeć, choćby 
swoją obecnością podczas takich uroczystości. Ksiądz proboszcz przed bło-
gosławieństwem podkreślił również wkład, jaki strażacy mają w zabezpie-
czenie i uświetnienie ceremonii religijnych: Bożego Ciała, Wielkanocy, Boże-
go Narodzenia, a od kilku lat zapewniają też wspaniały powrót pielgrzymów 
Grupy  Bursztynowej z pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.   

Ostatnim akcentem było przywitanie dwóch nowych sióstr Służeb-
niczek, ktore zasiliły dom w Liskowie. Siostra Beata jest nową przełożoną,  
a siostra Bożena będzie pracować w kuchni. Ksiądz Proboszcz poprosił sio-
stry, aby powiedziały kilka słów o sobie a następnie jedna z rodzin powita-
ła siostry w iminiu parafian. Siostry otrzymały też książki ze wspomniniami 
księdza prałata Blizińskiego. 

Po zakończonej Mszy Świętej tradycyjnie podzieliliśmy się pobłogosła-
wionym chlebem. Dalsze uroczystości miały miejsce przy budynku GOK.

Dziękczynienie za żniwa, 
120 -lecie OSP Lisków 
i powitanie Sióstr
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ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELEŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE - -  ŚW. GABRIELŚW. GABRIEL ARCHANIOŁ ARCHANIOŁ
Na samej górze ołtarza Miłosierdzia Bożego w małej wnęce znajduje 
się figurka Archanioła Gabriela w białej szacie, ze skrzydłami uniesio-
nymi ku górze. W prawej ręce prawdopodobnie trzymał gałązkę pal-
my lub oliwki (nie ma jej w figurce). W lewej ręce, zgiętej w kierunku 
serca trzyma w dłoni krzyż. 

Jest także mało widoczny w Obrazie Wszystkich Świętych oraz w ob-
razie Matki Bożej w ołtarzu Świętej Rodziny.

Archanioł Gabriel to specjalny posłannik Boga w zapowiadaniu nie-
zwykłych wydarzeń zbawczych. Jest aniołem zwiastowania, zmartwych-
wstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. 

Archanioł Gabriel, mimo iż w Biblii występuje, jako anioł Gabriel, 
został włączony w poczet archaniołów, zajmujących najważniejsze 
miejsce w orszaku Boga. 

W Starym Testamencie pojawia się dwukrotnie. Pierwszy raz archa-
nioł Gabriel tłumaczy proroczy sen Daniela o koźle i baranie, a drugi raz 
wykłada Danielowi przepowiednię Jeremiasza. Właśnie w Księdze Proro-
ka Daniela przedstawiany jest, jako tajemnicza postać odziana w lniane 
szaty, którą otacza światło podobne do blasku błyskawicy. 

Z kolei w Nowym Testamencie archanioł Gabriel zwiastuje Zacha-
riaszowi narodzenie św. Jana Chrzciciela oraz - co najważniejsze - Naj-
świętszej Maryi Pannie narodzenie Jezusa. Dlatego też jest to anioł 
zwiastowania, objawiania, zmartwychwstania oraz miłosierdzia, ale 
i kary oraz śmierci. Co więcej, według Biblii to właśnie archanioł Ga-
briel sprawuje władzę nad Rajem. 

Egzorcyzm, którym jest modlitwa do archanioła Gabriela, to rodzaj 
zaklęcia czy obrzędu, który ma za zadanie uwolnić człowieka przed zaku-
sami złych demonów. W tym przypadku modlitwa ta jest prośbą o prze-
wodnictwo i wsparcie na ziemi. Modlący się proszą archanioła Gabriela 
o przyniesienie dobrej nowiny i możliwość poznania planu Bożego. Jed-
nocześnie jest to prośba o łaskę przyjmowania także tych złych nowin i 
pogodzenia się z wolą Bożą na ziemi.

Modlitwy do archanioła Gabriela: 
Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany „Bożą mocą”, po-

nieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi tajemnicy Wciele-
nia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Spraw, 
abyśmy poznali skarby zamknięte w Osobie Syna Bożego. Bądź nam 
pośrednikiem w Niego i Jego Matki w Niebie, a tu na ziemi naszym 
przewodnikiem i opiekunem. Amen. 

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej 
nowiny, dopomagaj nam w spokojnym przyjmowaniu wszelkich wieści. 
Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego 
łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana 
nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć 
to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen. 

W księdze imion Gabriel 
jest mężczyzną o niespokoj-
nej naturze, w którym drzemią 
niewyczerpane wprost pokła-
dy energii. Bardzo energiczny, 
zawsze pełen pomysłów, które 
natychmiast chce realizować. 
Impulsywny, łatwo się denerwu-
je, gdy coś mu nie wychodzi. Jest 
przekonany, że w większości wy-
padków zawsze ma rację. 

Oczywiście trudno mu 
przyjąć do wiadomości, że 
może być inaczej. Niezależny, 
nie lubi podporządkowywać 
się nakazom i regulaminom. 

Idzie do przodu z impetem, nie oglądając się na innych i nie zwraca-
jąc uwagi na drobiazgi. Jest maksymalistą, który działa na zasadzie 
wszystko, albo nic. Czasami z jego planów nic nie wychodzi, jednak 
po porażce Gabriel odradza się jak feniks z popiołów. Przystojny, 
pewny siebie otoczony jest pięknymi kobietami, które usilnie zabie-
gają o jego względy. Płeć piękną traktuje z pewnym pobłażaniem, 
niekiedy instrumentalnie. 

Imię Gabriel jest już coraz rzadziej spotykane, można także spotkać 
żeńską formułę imienia: Gabriela, a imieniny obchodzą: 27 lutego, 16 
marca, 24 marca, 29 września, 19 października. Najbardziej popularną 
datą obchodzenia imienin Gabriela jest 29 września.

Papież Pius XII w 1951 roku ogłosił św. Gabriela patronem telegra-
fu, telefonu, radia i telewizji.

Nie spotkałem wielu przysłów związanych z tym imieniem:
Dobryś Gabryś! (Otóż masz! A to mi się udało!)” oraz aforyzm: „Ga-

bryś przypomina anioła, ale jego udręką jest szkoła”. 
Kult świętego Gabriela Archanioła jest dzisiaj znacznie mniejszy niż 

choćby kult świętego Michała Archanioła. 
Imię Gabriel w różnych językach, np.: po angielsku i francusku – Ga-

briel, po włosku – Gabriele, Gabriello, po rosyjsku – Gavrill (Габриэл)
 Stefan Ferenc


