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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

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, a wraz z 
nim wracają nasze duszpasterskie formy zaan-
gażowania. Dwie najważniejsze grupy, jakimi są 
dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii 
Świętej i młodzież, która ma przyjąć sakrament 
Bierzmowania, już podjęły swoją drogę, ruszył 
Krąg Biblijny i wspólnota JESTEM, a także nasza 
piątkowa „akademia muzyczna” (lekcje śpiewu, 

gry na gitarze i keyboardzie), ministranci, a wkrót-
ce również ADN (Autostrada Do Nieba). Ministran-
ci rozpoczęli już cotygodniowe sobotnie zbiórki 
(co widać na zdjęciu), uczicliśmy też naszych 
solenizantów, ks. Krzysztofa, ks. Mateusza i pana 
Mateusza - organistę (zdjęcie na dole). 

W najbliższym czasie czeka nas najważ-
niejszy odpust w naszej parafii, ku czci Matki 
Boskiej Różańcowej. W niedzielę 2 październi-
ka, sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi ks. 
prałat dr Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi  
ds. administracyjnych. Podczas sumy poświę-
cone zostaną nowe elementy prezbiterium, 
ambona i pulpit przewodniczącego liturgii. 
Natomiast dzieci przygotowujące się do Pierw-

szej Komunii Świętej otrzymają różańce.
Właśnie! Rozpoczynają się nabożeństwa ró-

żańcowe. Te dla dorosłych i młodzieży, podobnie 
jak przez cały rok, codziennie o god. 17.30, a w 
niedzielę o 15.30. Natomiast dzieci zapraszamy 
od poniedziałku do piątku o godz. 16.00.

Z informacji ekonomicznych mamy wspaniałą 
wiadomość o przyznaniu nam dotacji na termo-
modernizację kościoła. Wreszcie się udało! Dzię-
kujemy za wsparcie panu marszałkowi Krzysz-

tofowi Grabowskiemu. Podajemy trochę kwot: 
całość inwestycji została obliczona na  1 739 000 
zł. Otrzymamy dotację w wysokości 1 478 000 zł. 
Nasz wkład wyniósłby 260 858 zł. od tego odli-
czymy jeszcze koszty dokumentacji, które już po-
nieśliśmy i otrzymamy kwotę 233 989 zł.

Jednak jedyny oferent jaki się zgłosił wycenił 
całą inwestycję o 136 000 więcej, niż opiewał 
kosztorys. I ta kwota jest w całości na naszych bar-
kach. Reasumując musimy zebrać 369 989 zł. Już 
wkrótce dotrą do wszystkich domów tradycyjne 
koperty na zbiórkę ofiar od rodzin, a wraz z pa-
rafialną radą ekonomiczną myślimy o kolejnych 
inicjatywach pozyskiwania środków, o których 
będziemy Was na bieżąco informować. 

A co tam, panie, w parafii?
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WRZESIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ!
Razem z młodzieżą naszej parafii czyli wspólnotą „Jestem” pojechaliśmy w piątek na premierę filmu „Johnny” do 

kina w Kaliszu. Chcemy podzielić się wrażeniami z tego filmu, bo trzeba go koniecznie zobaczyć! To historia księdza 
Jana Kaczkowskiego, o którym 
już można pewnie było wiele 
usłyszeć. Nawet niktórzy mają 
jego książki w domu. Ale to nie 
wystarczy. Trzeba obejrzeć ten 
pouczający i w wielu momentach 
wzruszający film. To opowieść 
o miłości do świata i drugiego 
człowieka oraz o tym, że każdy 
zasługuje na drugą szansę. Patryk 
- redycywista, który dostaje ją od 
ks. Jana, nie podejrzewa nawet, 
jak odmieni to jego życie. 

To było już drugie spotkanie młodzieżowe w tym miesiącuTo było już drugie spotkanie młodzieżowe w tym miesiącu. . 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MŁODYCH (po bierzmowaniu) W ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MŁODYCH (po bierzmowaniu) W 
KAŻDY PIĄTEK O GODZINIE 19:00 do salki multimedialnej!KAŻDY PIĄTEK O GODZINIE 19:00 do salki multimedialnej!

Oczywiście rozpoczęliśmy już przygotowania do sakramen-
tu bierzmowania. Uroczyście - bo ogniskiem z kiełbaskami, które 
trzeba było sobie samemu usmażyć. Na zdjęciach widać, że była 

dobra zabawa i oczywiście smaczny posiłek w doborowym towarzystwie. 
Chcemy by młodzi ludzie dobrze czuli się w naszej parafii. Bo potem można 
doprowadzić ich łatwiej do spotkania z Jezusem, co też jest naszym celem w 
formacji przygotowujcej do sakramentu. W przyszłym tygodniu rozpoczyna-
my już spotkania w małych, bo 10-osobowych grupach.

W ten sam sposób rozumiemy też przygotowanie do przyjęcia I Komunii 
Świętej! Tylko tutaj dodatkowo jeszcze chcemy spotykać się z rodzicami dzie-
ci z trzecich klas. Dlatego aby wzmocnić więzi rodzinne - zaprosiliśmy ich na 
Piknik Rodzinny. 

Jeszcze formacja Ministrantów! Co tydzień w sobotę o godzinie 10:00 
mamy zbiórki. W tym miesiącu zawierzyliśmy naszych młodych ministrantów 
i ich służbę Św. Józefowi wybierając się na pielgrzymkę do Kalisza na Dzień 
Diecezjalny Ministranta. Po Mszy Świętej oczywiście McDonald zasłużony! 



3

Ta pielgrzymka była planowana dwa lata temu, ale pandemia nie po-
zwoliła nam na jej zrealizowanie. Co prawda przysłowie „co się odwle-
cze, to nie uciecze” nie zawsze się sprawdza, ale akurat w przypadku 
pielgrzymki do Grecji okazało się trafne. I tak w dniach 2 -12 września 
50 - osobowa ekipa pod opieką ks. Proboszcza wyruszyła w trasę.

Nie sposób wszystkiego opisać, ale kilka słów relacji, choćby w celach 
kronikarskich, warto pozostawić. Naszą pilotką była pani Elżbieta Chadzi-
nikolau, która przez wiele lat mieszkała w Atenach i wykazała się wielką 
znajomością historii, kultury i obyczajów Grecji, a podczas podróży dzieliła 
się z nami swoją wiedzą. Mieliśmy też sympatycznych, uczynnych i bardzo 
profesjonalnych kierowców, pana Jarosława i pana Piotra, którzy w sposób 
komfortowy i bezpieczny pozwolili nam pokonać tysiące kilometrów. 

Zanim dotarliśmy do Grecji, w pierwszym dniu „zakosztowaliśmy” nieco 
Węgier, ponieważ sprawowaliśmy Eucharystię we wspaniale położonym w 
górach opactwie Pannonhalma ustanowionym w 996 roku! Wydaje się nie-
samowita ta data, ale przecież przed nami były greckie wykopaliska liczące 
klika tysięcy lat... Ale jeszcze w międzyczasie była Macedonia, a tam Skopje 
i wizyta w muzeum św. matki Teresy z Kalkuty, a także Ohryd - masto nad 
jeziorem związane z początkiem działalności św. Cyryla i Metodego, które 
kiedyś liczyło 365 cerkwii. Niektóre z nich zobaczyliśmy, a oprócz tego oglą-
dałiśmy miasto z pokładu statku podczas rejsu. 

A potem wreszcie Grecja. Zanim dotarliśmy do Aten, musieliśmy wstać 
o 4.00 i przed 5.00 wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem Grecji były 
słynne Meteory, czyli zawieszone między niebem a ziemią klasztory. Począt-
kowo mgła straszyła nas, że niewiele zobaczymy, ale ostatecznie się rozpo-
godziło i efekt zapierał dech w piersiach. W Atenach Msza Św. w Katedrze św. 
Dionizego Areopagity, a potem zmiana warty przed Parlamentem, Akropol, 
Areopag, katedra patriarchalna, a także znakomity grecki wieczór z kolacją, 
muzyką na żywo i tańcem. Inne miejsca związane ze św. Pawłem, które od-
wiedziliśmy to Korynt (tutaj również rejs statkiem przez Kanał Koryncki), 
dawne Neapolis a dzisiaj Kawala, Filippi i Saloniki. Oprócz tego również My-
keny, gdzie w muzeum podziwialiśmy wykopaliska sprzed 3 i pół tysiąca lat i 
Grób Agamemnona a także miejsce bitwy pod Termopilami.

Jeden dzień spędziliśmy w całości nad morzem, bo wszyscy potrzebo-
waliśmy trochę relaksu, a miejsce ku temu było naprawdę znakomite. Warto 
jeszcze dodać, że często sprawowaliśmy Eucharystie na wolnym powietrzu, 
co sprzyjało szczególnemu ich przeżyciu. W autokarze niemal codziennie 
śpiewaliśmy Godzinki, odmawialiśmy Różaniec, Koronkę a nie zabrakło też 
i trudniejszych momentów, które przyjęliśmy właśnie w duchu pokutnym. 
Podobnie jak odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu gdzie św. Pa-
weł ochrzcił Lidię, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich.

W drodze powrotnej spędziliśmy wieczór w Belgradzie, gdzie miejsco-
wa przewodniczka przybliżyła nam historię i obyczaje Serbów.

Śladami św. Pawła w GRECJI 
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ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE -ŚWIĘCI W NASZYM KOŚCIELE -  ŚW. JÓZEFŚW. JÓZEF
Postać św. Józefa można zobaczyć w naszej 
świątyni w obrazie Świętej Rodziny, umiesz-
czonej we wnęce w bocznym ołtarzu połu-
dniowym. 

Ołtarz posadowiony w roku 1904, odrestau-
rowany w roku 2018, przedstawia Matkę Boską, 
która w prawej ręce trzyma otwartą księgę i 
berło oraz św. Józefa z lilią trzymających Jezu-
sa za ręce. Każda z postaci występuje w złoci-
stych sukienkach z koronami nad ich głowami. 
Umieszczone w obrazie ich: twarze, ręce i stopy 
są namalowane. Pozostałe elementy są drewnia-
ne: Gołębica Ducha Świętego, obłoki, gwiazdki 
i sukienki. Załamujące się światło na strojach 
płaskorzeźb, stwarza wrażenie Świętej Rodziny - 
„idącej” z dzieckiem. 

 Nad Świętą Rodziną umieszczona jest go-
łębica symbol Ducha Świętego w promieniach 
hostii. Nad wszystkimi ( niewidoczna dla widza) 
głowa Boga Stwórcy z potrójną koroną spoglą-
dającego na Świętą Rodzinę w „złotych chmu-
rach”. Całość przedstawiona jest w tle srebrnego 
nieboskłonu wypełnionego gwiazdami. 

Postać św. Józefa jest także umieszczona w 
obrazie Wszystkich Świętych z pękiem lilii - zna-
kiem czystości.

Święty Józef (hebr. Jehosep – Bóg przydał) 
był, zgodnie z przekazami Ewangelii, mężem 
Maryi. Pracował, jako wyrobnik, czyli rzemieślnik 
od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów 
drewnianych itp. W Piśmie świętym poświęcono 
mu łącznie 26 wierszy. Ewangeliści nie zanoto-
wali jednak żadnego słowa, wypowiedziane-
go przez Józefa. Wspominany jest natomiast  
w ramach opisu zdarzeń poprzedzających za-
ślubiny z Maryją, przy spisie ludności zarządzo-
nym przez cesarza Augusta, przy relacji o na-
rodzinach Jezusa, w opisie ofiarowania Jezusa 
w świątyni oraz przy wzmiance o ucieczce do 
Egiptu i o powrocie do Nazaretu. Wzmianki o św. 
Józefie znajdujemy też w apokryfach pochodzą-
cych z drugiego wieku chrześcijaństwa.

Św. Józef wywodził się z królewskiego rodu 
Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie po-
siadał żadnego majątku i zarabiał na życie pracą, 
jako cieśla oraz stolarz. Był zaręczony z Maryją. 
Kiedy dowiedział się o tym, że oczekuje Ona 
dziecka, uwierzył w cudowne poczęcie i nie od-
dalił Jej, a wręcz odwrotnie – z polecenia anioła 
wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie. 
Był świadomy, że dziecko, którego spodziewa 
się jego narzeczona, nie jest jego potomkiem. 
Józef nie był bowiem ojcem Chrystusa według 
ciała, ale według prawa żydowskiego, jako pra-
womocny małżonek Maryi. Po raz ostatni Józef 
pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas 
pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jero-
zolimy. W życiu dorosłego Jezusa już się nie po-
jawia, stąd większość biblistów uważa, że umarł 
prawdopodobnie jeszcze przed publicznym wy-

stąpieniem Zbawiciela. Data i okoliczności jego 
śmierci pozostają jednak nieznane.

W pismach Ojców Kościoła i innych pisarzy 
chrześcijańskich św. Józef przedstawiany jest, 
jako mężczyzna o wyjątkowej cnocie, np. Oryge-
nes określał go „mężem sprawiedliwym”. Kościół 
stawia Józefa, jako przykład całkowitego odda-
nia i poświęcenia swojej rodzinie.

Liturgiczne wspomnienie św. Józefa po raz 
pierwszy spotykamy w Kościele wschodnim w 
IV wieku. Na Zachodzie obchody sięgają VIII w. 
Obecnie Kościół rzymskokatolicki oddaje św. Jó-
zefowi cześć dwukrotnie w ciągu roku liturgicz-
nego: 19 marca - jako Oblubieńcowi Matki Bożej 

oraz 1 maja - jako patronowi ludzi pracujących 
(święto Józefa Rzemieślnika).

Św. Józef jest patronem Kościoła powszech-
nego, małżonków i rodzin chrześcijańskich, oj-
ców, sierot, cieśli, wszystkich pracujących i ucie-
kinierów. Wzywany jest także, jako orędownik 
umierających i patron dobrej śmierci. W Polsce 
św. Józef jest patronem aż 264 kościołów.

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Ma-
ryi Panny oraz Opiekun Pana Jezusa, jest najważ-
niejszy wśród wszystkich świętych Pańskich. 

Od 1621 r. jest to święto obowiązujące.  
W 1870 r. papież Pius IX ogłosił św. Józefa patro-
nem Kościoła. Natomiast w 1955 r. Pius XII usta-
nowił dzień 1 maja świętem św. Józefa Robotnika.

Od początku XVII wieku jednym z głównych 
miejsc czci Świętego Józefa w Polsce stał się 
Kalisz, gdzie kult ten wiązano z obrazem Świę-
tej Rodziny. W Kaliszu znajduje się Sanktuarium 
Świętego Józefa Kaliskiego, polskie centrum kul-
tu św. Józefa. Mieści się w nim jedyny na świecie 
koronowany (w 1796 r.) wizerunek św. Józefa. 
Dnia 4 czerwca 1997 roku modlił się przed nim 
papież Jan Paweł II.

Akt zawierzenia naszej Parafii św. Józefowi, 
nastąpił na zakończenie rekolekcji adwento-
wych w dniu 8 grudnia 2021, które głosił ks. Mi-
chał Włodarski.

Imiennik, którego patronem jest św. Józef, 
jest człowiekiem poważnym i odpowiedzial-
nym, przywiązanym do tradycji. Lubi gromadzić 
przedmioty mające wartość pamiątkową, inte-
resuje ich nieraz historią. Najbardziej sprawdza 
się w zawodzie pedagoga lub w innej pracy z 
dziećmi i młodzieżą. Jest wspaniałym rodzicem 
i partnerem życiowym. Ma konserwatywne 
podejścim do spraw małżeństwa wychowania 
dzieci i roli mężczyzny w rodzinie. 

Józef ceni sobie swoją prywatność. Rzadko 
mówi o sobie. Więcej szczegółów na jego temat 
wiedzą tylko jego najbliżsi. Jest za to zdecydo-
wany i wzbudza respekt. Ma zdolności przywód-
cze, inni chętnie go słuchają i proszą o radę. 

Niektóre przysłowia związane z św. Józefem:
• Uważajcie gospodarze, święty Józef groch 

siać każe.
• Święty Józef patron cieśli, grzeszni go naj-

wyżej wynieśli.
• Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź 

ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda to sadź 
gdzie woda.

• Święty Józef Oblubieniec, otwiera wiośnie 
gościniec.

• Gdy bocian na święty Józef przyleci, to na 
skrzydłach resztki śniegu przynosi.

Odpowiednik imienia Józef w innych języ-
kach: po angielsku: Joseph, Joe, po hiszpańsku: 
José, Pepe, po francusku: Joseph, po niemiecku: 
Josef, Joseph, po włosku: Giuseppe. 

 Stefan Ferenc


