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Pismo parafi i Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Redaguje Ks.Łukasz Rau i zespół ludzi dobrej woli

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:Mieczysław Prałat
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać osobiście do ks.Łukasza w zakrysti i po każdej

mszy świętej lub nadsyłać na adres e-mail :gloskosciola201 5@wp.pl

Z kancelari i Parafialnej

Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostal i włączeni:
1 .Natal ia Maria Tomczyk
2Jul ia Magdalena Armatys

Na ślubnym kobiercu stanęli :
1 .Anna Pietrasik i Łukasz Żymełka
2.Renata Łuczak i Tomasz Hubert Urbański

Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się:
1 .Zenon Janiak 1 950
2.Jan Kurzawski 1 935
3.Maria Klusak 1 921

Ksiądz pyta dzieci na lekcji rel igi i :
- Czy wiecie, kim był Zachariasz?
- Ja wiem! - zgłasza się Jasio. - Był
kolejarzem!
- Dlaczego tak sądzisz?
- Bo wczoraj na kazaniu ksiądz powiedział:
"A teraz przyszła kolej na Zachariasza"

Czym się różni pol icjant od księdza?
1 Ksiądz mówi: Pan z wami, a policjant: pan z nami.
2 Jak policjant odprowadza przestępcę, ten jeszcze
może wrócić,
jak ksiądz go odprowadza, możemy być spokojni.

Dlaczego nie był pan
wczoraj u spowiedzi?
— Daleko miałem.
— A gdzie pan stał?
— Pod chórem.

— W ramach wizytacji
parafialnej po Mszy Świętej
odbędzie się spotkanie kobiet
spodziewających się dziecka z
ks. biskupem.

Uśmiechnij się

http: //www.noweskalmierzyce.parafia. info.pl/

Mąż do żony po kolacj i :
- Kochanie, te grzybki były
znakomite! Skąd wzięłaś
na nie przepis?
- Z jakiejś powieści
kryminalnejG
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Drodzy Parafianie

Drodzy czytelnicy naszej parafialne gazetki”Głos Kościelny”.Bardzo się cieszę z
pomysłu i wydania pierwszego numeru tej gazetki. Nawiązuje ona do wydawanej
przed wojną przez proboszcza naszej parafii Ks. Stanisława Szwedzińskiego gazety o
tym samym tytule.

Mam nadzieję że będzie ona służyła naszej parafialnej wspólnocie przede
wszystkim poprzez informacje o ważnych wydarzeniach w parafii i o naszym
codziennym życiu związanym z kościołem i wiarą. Będzie pogłębiać naszą wiedzę
religijną a także wiedzę o naszej parafii i regionie.

Całej redakcji gazetki”Głos Kościelny” z serca błogosławię i życzę dużo zapału i
świetnych pomysłów aby gazetka parafialna rozwijała się i służyła
naszej wspólnocie .

Szczęść Boże

Wasz Proboszcz
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Wieniec adwentowy

Okrągły kształt wieńca adwentowego przypomina – podobnie jak
obrączka – o wierności, w tym przypadku o wierności Boga. Zielony kolor
gałązek oznacza nadzieję.Cztery świece na wieńcu są symbolem czterech
niedziel Adwentu. Zgodnie z tradycją mają one naturalną białą barwę lub
czerwoną, albo fioletową. Kolor czerwony oznacza Bożą miłość, fioletowy zaś
nawiązuje do liturgicznego koloru Adwentu.

Bywa, że w trzecią niedzielę Adwentu zapalana jest świeca różowa.
W przeszłości określano ją mianem „gaudete”, czyli z łac. „radujcie się”.

Podpowiada więc , że mamy radować się ze zbliżających się szybkimi krokami świąt Bożego Narodzenia.

TRADYCJA i ZWYCZAJE
11 listopada – świętego Marcina.

Święty Marcinpobożny biskup z Tours urodzony w 317 r.
na Węgrzech w Panonii w Polsce, Europie Środkowej, Anglii i
Skandynawii od wieków czczony jest jako patron koni i bydła,
patron żołnierzy, strażnik jesiennych zapasów i opiekun biednych.
W ikonografii kościelnej przedstawiany jest najczęściej jako rycerz
na koniu, czasem pomagający klęczącemu przed nim żebrakowi.
Jedna z legend o św. Marcinie może najbardziej znana, głosi, iż
kiedy pewnego razu w złą pogodę jechał on konno, zobaczył na
drodze półnagiego żebraka, prawie ledwie żywego z powodu
zimna i głodu. Natychmiast uciął mieczem kawał swojego cennego
futra i dał biedakowi, dodając jeszcze sakiewkę z pieniędzmi. W
ten sposób uratował temuż człowiekowi życie. Według tej legendy
postać biedaka przybrał sam Jezus Chrystus.

W Polsce, podobnie jak w Europie, obchody świętomarcińskie kiedyś wiązały się z jesiennym
listopadowym ubojem bydła i gęsi, z suszeniem i wędzeniem mięsa na zimowe zapasy, z tej okazji
urządzano przednie uczty. Istniał też piękny zwyczaj hojnego obdarowywania żywnością świętomarcińską
biednych i żebraków.

Znane przysłowie mówi: „Dzień św. Marcina dużo gęsi zażyna” i dlatego też w niektórych krajach
Europy (np. w Anglii i w Niemczech ) listopad nazywano „krwawym miesiącem”.

Obecnie uczty i poczęstunki świętomarcińskie należą już do rzadkości i na pewno nie są tak obfite jak w
przeszłości. Powszechne jest natomiast przekonanie, że dzień 11 listopada, któremu patronuje św. Marcin,
wyznacza czas zbliżającej się zimy. W tym dniu należy więc obserwować pogodę, aby zobaczyć, zgodnie z
przysłowiem: „ Na jakim koniu przyjeżdża św. Marcin (…)”. Jeżeli prószy śnieg, mówimy, że Święty „ na
białym koniu jedzie”, a to oznacza wczesną i śnieżną zimę. Jeśli zaś mamy dzień ponury, ciemny i
deszczowy, to „ św. Marcin przyjeżdża na czarnym koniu”, jesień zatem będzie długa i słotna, a zima ciepła
i bezśnieżna.

Maria Boroch
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CZY ZNASZ SWOICH BISKUPÓW ?

Od roku 1 992 parafia nasza wchodzi w skład diecezji kal iskiej. Tak jak każda
diecezja mamy swojego biskupa ordynariusza, obecnie jest to już nasz drugi biskup Edward
Janiak, który przybył do Kalisza z metropoli i wrocławskiej. Zapewne wszyscy znamy, także z
licznych wizyt w naszej parafi i biskupów seniorów- ks. bpa Stanisława Napierałę oraz jego bpa
pomocniczego Teofi la Wilskiego. Parafia nasza nie miała jeszcze okazji gościć obecnego
biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna, który przybył do naszej diecezji bezpośrednio z Jasnej
Góry, gdzie sprawował niezwykle dostojny urząd przeora zakonu paulińskiego w samym centrum
Duchowej Stol icy Polski. Każdy z biskupów otrzymuje pełnię władzy kapłańskiej, misję głoszenia
wiary św. i strzeżenia czystości jej depozytu, którą przejęl i od swych poprzedników
przekazujących im moc Ducha św. podczas ceremonii konsekracyjnej zapoczątkowanej przez
apostołów ustanowionych przez samego Jezusa Chrystusa. W ceremonii konsekracji biskupiej
wylicza się zadania jakie stoją przed każdym z nich, a przyjmują na siebie nielekkie jarzmo
sądzenia, tłumaczenia , wyświęcania , ofiarowywania, chrzczenia i bierzmowania. Czy możemy
wyobrazić sobie sytuację, co by było, gdyby nie było biskupów. ? Oczywiście wkrótce
zabrakłoby także kapłanów, gdyż nie miałby kto ich wyświęcić. Nie byłoby także uroczystych
chrztów, gdyż tylko biskup ma władzę poświęcania krzyżma i olei św. Nie byłoby bierzmowania,
gdyż udzielanie tego sakramentu leży w gesti i biskupa, a proboszcz może bierzmować tylko z
jego upoważnienia i krzyżem konsekrowanym przez biskupa. Nie byłoby także spowiedzi,
ponieważ rozgrzeszenia może tylko udzielać kapłan mający ważną jurysdykcję od biskupa.
Zapewne nie byłoby także konsekrowanych kościołów , gdyż buduje się je tylko za pozwoleniem
biskupa diecezjalnego , który zatwierdza je także do celów kultu w akcie uroczystej konsekracji ,
święcąc ołtarze, kiel ichy mszalne i pateny. Oznaką władzy biskupiej jest wręczany mu w czasie

konsekracji pierścień biskupi jako
znak zaślubin i służby całemu
wiernemu ludowi bożemu. Każdy
biskup nosi na piersi krzyż
nazywany pektorałem,
przypominający, że biskup jest
świadkiem Chrystusa. Na terenie
swojej diecezji biskup ma prawo
noszenia pastorału jako znaku
mocy głoszenia wiary dla swoich

wiernych.
Od roku 201 2 nasza diecezja ma nowego biskupa ordynariusza, którym jest ks.

biskup Edward Janiak, urodzony 1 4 sierpnia 1 952 roku w Malczycach jako syn Stanisława i
Haliny. Jego rodzeństwem są siostra Halina oraz brat Krzysztof, także kapłan. Po ukończeniu
szkoły podstawowej Edward Janiak kontynuował naukę w Technikum Przemysłu Leśnego w
Sobieszowie, gdzie zdał maturę i wstąpił na Wydział Leśny WSR w Poznaniu. Po drugim roku
studiów rozpoczął studia kapłańskie we Wrocławskim Seminarium Duchownym zakończone
święceniami prezbiteratu 1 9 maja 1 979 roku udzielonymi mu przez biskupa pomocniczego
Wincentego Urbana w archikatedrze wrocławskiej. Jego pierwszą placówką duszpasterską była
Oleśnica, gdzie zajmował się m. in. budową kościoła. W 1 983 r. uzyskał l icencjat z teologii
moralnej i rozpoczął studia doktoranckie w Rzymie, zakończone po trzech latach tytułem
doktorskim. Przez rok pracował w Dortmundzie w Polskiej Misj i Katol ickiej, a w roku 1 987 został
adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego

we Wrocławiu. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Referatu Dobroczynności, a także kapelana
–sekretarza metropolity ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W roku 1 989 został dyrektorem WSD we
Wrocławiu oraz dyrektorem Caritas. W 1 992 r. otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości , był
kierownikiem sekretariatu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 26
października 1 996 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ze
stol icą tytularną Scil ium. Sakrę biskupią przyjął 30 l istopada 1 996 r. z rąk arcybp. H. Gulbinowicza.
Jego dewizą biskupią są słowa „ Oportet service” ( Trzeba abym służył ). W dniu 21 l ipca 201 2 roku
papież Benedykt XVI mianował go Biskupem Kaliskim. Ingres do katedry kaliskiej odbył 1 2
września 201 2 r.

W dniu 5 l ipca 201 4 roku
papież Franciszek mianował biskupem
pomocniczym diecezji kal iskiej przeora
klasztoru paulinów na Jasnej Górze.

Ks. bp Łukasz
Buzun urodził się 26 lutego 1 968 roku
w Korycinie. Naukę w zakresie szkoły
średniej kontynuował w Białymstoku w
Technikum Mechanicznym, gdzie zdał

maturę. Potem studiował w Instytucie Kultury Religi jnej w Suwałkach, a w 1 989 r. wstąpił do zakonu
paulinów, rozpoczynając nowicjat w klasztorze w Leśniowie. Studia teologiczno-fi lozoficzne odbył w
WSD Zakonu Paulinów w Krakowie . 2 sierpnia 1 995 roku złożył profesję wieczystą na Jasnej
Górze , a święcenia kapłańskie przyjął w 1 996 roku z rąk bpa St. Nowaka. Kształcił się dalej na
Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zdobył tytuł doktorski. Pracę duszpasterską rozpoczął w
klasztorze paulinów w Wieruszowie oraz w parafi i zakonnej we Włodawie. Od roku 2007 został
członkiem wspólnoty paulińskiej na Jasnej Górze, pełniąc tam funkcję podprzeora, a od roku 201 4
był przeorem klasztoru. 5 l ipca 201 4 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym
diecezji kal iskiej ze stol icą tytularną Chusira. Święcenia biskupie przyjął 1 6 sierpnia 201 4 roku na
Jasnej Górze z rąk nuncjusza apostolskiego Celestino Migl iore. Jego dewizą biskupia są słowa „
Verba Vita aeternae habes” ( Ty masz słowa życia wiecznego). Diecezja kaliska ma więc dwóch
czynnych biskupów oraz dwóch biskupów seniorów. Módlmy się za nich, aby dobrze mogli służyć
Kościołowi kal iskiemu.

Jerzy Wojtczak.

Bp Stanisław Napierała
Pierwszy Ordynariusz

Diecezji Kaliskiej
Biskup Senior Teofi l Wilski

Biskup pomocniczy Diecezji Kaliskiej




