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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

http: //www.noweskalmierzyce.parafia. info.pl/
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Tworzenie stron internetowych, apl ikacji webowych
Tworzenie oprogramowania szytego na miarę
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości
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Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Drodzy czytelnicy „GŁOSU KOŚCIELNEGO”
Kochani Parafianie

Przed nami uroczystość Bożego Ciała ! ! Dla nas radość
podwójna bo przecież nasza parafia przeżywa w tych dniach swoje
szczególne święto ! ! ! Jakaż to radość należeć do parafi i p.w. Bożego Ciała
, gdzie jeszcze dokonał się CUD EUCHARYSTYCZNY !! ! ! !
Ale ta radość i duma musi być również naszym zadaniem i zobowiązaniem
do szczególnej miłości i szacunku dla Eucharysti i , dla Chrystusa
obecnego prawdziwie pod postaciami Chleba i Wina - Ciała i Krwi Pańskiej
. Kochani Moi ! Msza św. jest najpełniejszym i najpiękniejszym spotkaniem
z naszym Zbawicielem . Rozkochajmy się w Mszy św. ! W tym
szczególnym spotkaniu z Chrystusem!! ! Starajmy się jak najczęściej
uczestniczyć w Eucharysti i ! ! ! Jeśl i tęsknota jest wyrazem miłości to
życzę Nam wszystkim abyśmy tęsknil i za Mszą św. , za Bożym Ciałem
które przyjmujemy w Komunii św.

Wszystkim z serca Błogosławię

Wasz Proboszcz
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Procesje wyruszały kolejno z największych
kościołów krakowskich, w każdym dniu
oktawy z innej świątyni.
Także i w innych miastach, miasteczkach i
wsiach starano się, aby procesje Bożego
Ciała były jak najpiękniejsze. I tak dzieje się
obecnie, również w naszej parafi i , parafi i
pw. Bożego Ciała! Dekoruje się okna, furtki,
bramy, balkony domów znajdujących się
przy ul icach, którymi przechodzi procesja.
W XV –XVII wieku europejskie obchody
Bożego Ciała w Niemczech, Francji , we
Włoszech i w Polsce uświetniały
inscenizacje o treści rel igi jnej lub
historycznej, żywe obrazy, najczęściej
dramaty rel igi jne, np. o Sądzie Ostatecznym,
Ostatniej Wieczerzy, życiu Świętych
Pańskich. Miejscem tych inscenizacji były
kościoły, kolegia, dziedzińce szkół
klasztornych, a wykonawcami uczniowie,
studenci, młodzi zakonnicy. W Polsce
pierwsze takie widowiska – urządzane przez
zakony, głównie przez zakon jezuitów-
odgrywane były w połowie XVI wieku w
Pułtusku, Wilnie, Braniewie i w Poznaniu.
Później przedstawienia te rozwinęły się i
rozprzestrzeniły na całą Polskę. Wszędzie
cieszyły się ogromnym aplauzem widzów. Z
czasem uznano, że odwracają one uwagę
wiernych od świętych obrzędów i w XVI I I
wieku stopniowo ich zaniechano.
W Krakowie do dziś w ostatnim dniu oktawy
Bożego Ciała odbywają się obchody Konika
zwierzynieckiego, czyl i Lajkonika. Po
zakończeniu wszystkich uroczystości
kościelnych na Rynek krakowski wkracza
kapela i kolorowy korowód postaci ze
sztandarem cechowym Flisaków zwanych
„włóczkami”. Najważniejszą postacią wśród
nich jest jeździec galopujący na koniu. W
rzeczywistości skacze on na własnych
nogach, bo jego wierzchowiec to drewniana
głowa i drewniana rama okryta złotą lub
czerwoną kapą. Jeździec ten w tatarskim
stroju- harcuje po całym Rynku, próbując
wziąć w niewolę (jasyr) co ładniejsze
dziewczyny. Legenda głosi, że zabawa ta
odbywała się na pamiątkę najazdu Tatarów
na Kraków i bohaterskiej akcji „włóczków”,

cd.str.4

TRADYCJA I ZWYCZAJE
B O Ż E C I A Ł O

Wielkie kościelne święto Eucharysti i
obchodzone jest jedenastego dnia po
Zielonych Świętach, zawsze w czwartek.
Zostało ono ustanowione w XI I I wieku.
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tegoż
święta było objawienie błogosławionej
Jul iany, zakonnicy z Cornil lon, która podczas
nabożeństwa ujrzała krople krwi na hosti i i
korporale. Początkowo, od 1 246 roku, święto
Bożego Ciała obchodzone było w Belgi i .
Nieco później legat papieski rozszerzył je na
całą Germanię. Papież Urban IV w roku
1 264 specjalną bullą ustanowił je dla całego
Kościoła powszechnego. Liturgię Bożego
Ciała wzbogacil i następcy Urbana IV,
dodając oktawę i uroczyste
błogosławieństwo. Późniejsze niż samo
święto Bożego Ciała są uroczyste procesje
wprowadzone do liturgi i w XV wieku.
Odbywały się one w tamtych czasach tylko
w niektórych krajach Europy, a mianowicie:
w północnych Włoszech, w kilku regionach
Francji , w zbiorowościach katol ików
anglikańskich i niemieckich, a także w
Polsce.
W Polsce Boże Ciało obchodzone jest od
1 320 roku, kiedy to biskup krakowski Nanker
wprowadził je w podlegającej mu diecezji .
Kraków i diecezja krakowska są więc
kolebką obchodów Bożego Ciała w naszej
Ojczyźnie. Obchody te z czasem rozszerzyły
się na całą Polskę i zachowały do naszych
czasów. Procesje krakowskie słynęły na cały
kraj. Uczestniczyl i w nich biskupi, księża,
zakonnicy, a do początków XVII wieku
( tzn. okresu, gdy Kraków był stol icą Polski)
szl i w nich królowie polscy ze swą świtą. W
procesjach zawsze brały udział bractwa
kupieckie i cechowe, szl i wojskowi, rajcy
miejscy, uczeni, młodzieżowe
stowarzyszenia rel igi jne, dziewczynki
sypiące kwiaty, mieszkańcy okolicznych wsi
w barwnych regionalnych strojach i
oczywiście ogromne tłumy wiernych.

Temu wszystkiemu towarzyszyła
orkiestra, dzwonki ministrantów i głośne
bicie dzwonów kościelnych.

Z kancelarii Parafialnej

Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni:
1.Zuzanna Wawrzyniak
2.Stanisław Frąszczak
3.Bartłomiej Jakub Boguta
4.Jakub Cabaj
5.Agata Cabaj

Na ślubnym kobiercu stanęli:
1.Paweł Pawlak i Agnieszka Kaczmarek
2.Krzysztof Romański i Paulina Chalińska

Miłosierdziu i naszym modlitwom polecają się:
1.Ryszard Kucharski 1933
2.Jadwiga Fabiszczak 1926
3.Weronika Wawrzyniak 1923

WARTO WIEDZIEĆ !
KOLORY LITURGICZNE

Poszczególne okresy roku kościelnego znajdują swój wyraz również w barwach strojów
liturgicznych:
-biel lub złoto to kolor Boga, radość.
Boże Narodzenie, okres wielkanocny (od Niedziel i Wielkanocnej do Zesłania Ducha Świętego),
ważne uroczystości, także Wielki Czwartek
-fiolet to kolor pokuty, żałoby
Adwent, Wielki Post, Zaduszki, ceremonie pogrzebowe
-czerwień to kolor miłości, Ducha Świętego, ofiary
Niedziela Palmowa , Wielki Piątek, Zesłanie Ducha Świętego, święta męczenników
-zieleń to kolor nadziei
okres zwykły
-błękit to kolor Matki Bożej
święta maryjne
-róż to kolor radosnego oczekiwania
trzecia niedziela Adwentu, czwarta niedziela Wielkiego Postu ( obecnie rzadko spotykany jako
kolor l iturgiczny)
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Z KART HISTORII PARAFI I
Okres Wielkiego Postu, w Polsce od wieków
związany był z inscenizacjami Męki Pańskiej
przygotowywanymi najczęściej przez
wspólnoty zakonne, angażujące także do
niektórych ról wybrane osoby świeckie.
Także dzisiaj zwyczaj ten jest utrzymywany
w niektórych znanych sanktuariach
kalwaryjskich, do których zaliczyć można na
pewno Kalwarię Zebrzydowską, Kalwarię
Pacławską, czy ostatnio bardzo znane
Misterium Męki Pańskiej w Górce
Klasztornej. Inscenizacje te przyciągają
kilkutysięczne tłumy widzów przeżywających
dramat Drogi Krzyżowej Jezusa. Być może
niektórzy z parafian pamiętają takie
Misterium zrealizowane przez nieżyjącego
już ks. Bernarda Piaskowskiego wikariusza
naszej parafi i w latach 1 968-1 970.
Przedstawienie to przygotowane było z iście
teatralnym zacięciem gdyż cały kościół Matki
Bożej pełnił wtedy rolę teatru. Wnętrze
prezbiterium wypełniała podwyższona scena
z ciężką ciemną kotarą, a podczas
wystawianych spektakl i parafianie szczelnie
wypełnial i miejsca siedzące. Piszący te
słowa dobrze pamięta dwóch ówczesnych
proboszczów - ks. Stanisława
Wróblewskiego i ks. kan. Alfonsa Czwojdę
zasiadających w wyścielonych kocami
fotelach na środku świątyni wówczas także
nieogrzewanej, którzy cierpl iwie wytrwali do
końca spektaklu.

W rolę apostołów i uczestników misterium
wciel i l i się uczniowie miejscowej szkoły oraz
młodzież szkół średnich. Spośród scen: w
Wieczerniku, w Ogrodzie Oliwnym, Sądu
Piłata i innych najbardziej przejmująca i
real istycznie przedstawiona była scena
Śmierci Jezusa, przy której wykorzystano
błyski i grzmoty przypominające do
złudzenia prawdziwą burzę, a aktor grający
rolę Jezusa cierpiał przejmujące zimno, jakie
było w kościele ( był to marzec 1 969 roku).
Aktorzy wykorzystal i w dużej mierze stroje
(szczególnie peruki) wypożyczone z teatru
kaliskiego, a także osobiście przygotowane
przez zapobiegl iwych rodziców. W realizację
spektaklu czynnie włączyli się nauczyciele
szkoły podstawowej, pomimo trudnych
ówczesnych relacj i na l ini i Kościół –
Państwo. Bezpośrednio po Wielkanocy
aktorzy wyjechali także z tą inscenizacją do
Gorzyc koło Ostrowa Wlkp, gdzie w
miejscowej sal i parafialnej ponownie
wystawil i Misterium dla zgromadzonej
publiczności.

J.Wojtczak

którzy zdążyli na czas ostrzec mieszkańców miasta przed najeźdźcami i dzięki temu
obronil i swój gród.
Inna podobna legenda mówi o trębaczu z wieży mariackiej, który zanim poległ ugodzony
w szyję tatarską strzałą, zagrał hejnał, wzywając krakowian do obrony miasta. Po dziś
dzień, zgodnie z legendą, hejnał codziennie wygrywany jest na wieży kościelnej nagle się
urywa. Prawdziwym fenomenem polskich obchodów Bożego Ciała jest ich nieprzerwane
trwanie w tradycji i obyczaju. W dzień Bożego Ciała i jego oktawę ze wszystkich kościołów
w miastach i na wsiach wychodzą procesje do czterech ołtarzy urządzonych na zewnątrz
świątyń, przybranych zielenią i kwiatami. Przy każdym ołtarzu śpiewane jest Ewangelia i
kapłan uroczyście błogosławi wiernych Przenajświętszym Sakramentem. Niezwykłym jest
bardzo liczne uczestnictwo w obrzędach tegoż święta.
Polskie procesje Bożego Ciała nie mają równych w Europie pod względem
powszechności, l iczby uczestników, barwności i okazałości. Przekażmy te piękne
obyczaje następnym pokoleniom.

Maria Boroch

Bayer Full
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Nasza parafia nosi wyjątkowe wezwanie
nawiązujące do niezwykłych wydarzeń jakie
rozegrały się w roku 1 780 na drodze ze
Skalmierzyc do Kalisza w miejscu gdzie
„później słupy graniczne stanęły.” Przed 1 36
laty 1 3 letni Antoś Olejnik powożący
zaprzęgiem wołów wracając z Kalisza
spostrzegł, że dotąd powolne woły stanęły i
„ni jak iść nie chciały.” Zszedłszy z wozu
zobaczył rozrzucone komunikanty, które
leżały przy dość ruchliwej drodze, a teraz
wąchały je pochylone woły. Zwierzęta w
ciemności wieczoru dostrzegły to, czego nie
zobaczyło zapewne wielu ludzi
zmierzających do Kalisza. Zdarzenie to,
noszące znamiona „Cudu
Eucharystycznego, nasi ojcowie powołujący
do istnienia parafię w Nowych
Skalmierzycach postanowil i upamiętnić na
wieczne czasy w tytule kościoła i parafi i .
Przed kilku laty, wypełniając zamierzenia
budowniczych parafi i , ks. proboszcz Edward
Wawrzyniak wybudował wieżę nazywaną
„Eucharystyczną”, gdyż u jej szczytu z
czterech stron świata dostrzec można
symbole Eucharysti i . Już przed kilku laty dla
pogłębienia pobożności zaprowadzono
adorację Najświętszego Sakramentu w
każdy pierwszy piątek miesiąca prowadzoną
przez różne grupy parafialne. Wśród wielu
grup i stowarzyszeń parafialnych zabrakło
niestety takiego, którego głównym celem
byłoby pielęgnowanie kultu
eucharystycznego. Zupełnie oddolną
inicjatywą było zawiązanie się
Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego,
którego członkowie jedną godzinę w
tygodniu poświęcają na osobistą adorację
Jezusa utajonego w białej Hosti i . Zupełnie
nową inicjatywą jest myśl powołania w
naszej parafi i wyjątkowego stowarzyszenia
jakim ma być „Arcybractwo Najświętszego
Sakramentu,” którego najważniejszą ideą
byłoby szerzenie kultu Eucharysti i oraz
osobiste uświęcenie.

Spróbujmy zatem zajrzeć do źródeł i
dowiedzieć się czym są stowarzyszenia
określające się mianem „bractw”. Są to
związki rel igi jne mające na celu duchową
formację swoich członków przez udział w
nabożeństwach, Mszach św., pielgrzymkach,
procesjach i innych formach rel igi jnego
zaangażowania. Bractwo powołuje do życia
Stol ica Apostolska lub miejscowy biskup.
Niektóre bractwa mogą być wyniesione do
rangi arcybractwa, stając się nadrzędnymi
do podobnych sobie. Każde bractwo posiada
zazwyczaj ki lka celów, które wyznacza
statut. Cel dominujący określa zatem
charakter bractwa. Dla bractwa
Eucharystycznego będzie to więc kult
Najświętszego Sakramentu. Pierwsze
bractwa powstały na Wschodzie w IV wieku i
miały charakter l iturgiczno-ascetyczny. Już w
VI I I wieku powstawały bractwa, które z
czasem obejmowały wszystkie dziedziny
życia rel igi jnego i społecznego. W Polsce
pierwsze bractwa pojawiły się już w XI I
wieku. Po przejściowym upadku tych
stowarzyszeń okresie epoki Oświecenia
doszło do ich ponownego wzrostu w XIX
wieku. Z uwagi na przedmiot kultu można
wyróżnić bractwa pod wezwaniem Osób i
Tajemnic Boskich, bractwa maryjne, bractwa
różnych świętych, a także rycerskie,
pokutujących, trzeźwościowe,
wspomagające więźniów itp. W histori i
Kościoła bractwa spełniały różnorakie
zadania, dawając zawsze okazję do
pogłębienia życia duchowego wiernych oraz
spełniania wielu posług na niwie apostolatu
charytatywnego. Powstającemu w naszej
parafi i nowemu bractwu życzyć wypada
wielu sukcesów oraz osiągnięć w rozwoju
życia parafialnego i kultu Eucharysti i .

Gdy w roku 1 925 kard. Edmund Dalbor
wydał dekret erygujący naszą parafię nie
posiadała ona żadnych obiektów kultu
rel igi jnego, ani tym bardziej możliwości
prowadzenia administracj i , jaka jest
niezbędna w każdej wspólnocie. Wierni
korzystal i więc w dalszym ciągu z posługi w
parafi i Skalmierzyce, gdzie proboszczem był
ks. Jan Piotrowicz. Dopiero od roku 1 926
założono odrębne księgi parafialne celem
rejestracji chrztów, ślubów i zgonów dla
wiernych nowej parafi i . Do czasu przybycia
pierwszego prob. ks. Stanisława
Szwedzińskiego administrację dla parafi i
Bożego Ciała prowadzil i ks. Piotrowicz i jego
wikariusz ks. Płaczek. Od sierpnia 1 925r. do
jego końca ks. wik. Płaczek pobłogosławił 5
par deklarujących przynależność do parafi i
Bożego Ciała. Od sierpnia 1 927 roku w
księgach ślubów i pozostałych zaistniały już
wpisy nowego proboszcza. Pierwszą parą
jakiej udziel i ł ślubu nowy ks. prob.
Szwedziński, byl i Antoni Płończyński mający
22 lata i Władysława Witczak lat 1 8. Do
końca 1 927 roku ślub zawarły jeszcze dwie
pary. W roku 1 928 zawarto już 11 ślubów.
Mężczyźni byl i w przedziale wiekowym od
21 do 32 lat, a kobiety od 1 7 do 33 lat. W
kolejnym 1 929 r. zawarto 9 ślubów, rok
później 1 0 ślubów.

W roku 1 931 łącznie pobrało się 1 2 par. W
dniu 26 lipca 1 931 roku związek małżeński
zawarł Michał Galusik (późniejszy wieloletni
kościelny naszej parafi i) młodzian ze
Skalmierzyc Nowych z Marją Koźlecką
panną także z parafi i tutejszej. W tym też
roku 25 października na stronach ksiąg
parafialnych pojawiają się wpisy drugiego
proboszcza ks. Cz. Gmerka. W roku 1 932 w
księgach ślubów zarejestrowano związek
małżeński Jana Mączkowskiego
zamieszkałego w Nowych Skalmierzycach
(brata obecnie błogosławionego księdza
Władysława Mączkowskiego z Ociąża) z
Anną Piszczałek.

POCZĄTKI NASZEJ PARAFI I
W roku 1 932 zawarto łącznie 1 4 ślubów. W
następnym 1 933 roku Skalmierzanie zawarl i
1 9 ślubów. Jednym z nich był ślub
nauczyciela szkoły Jana Garszczyńskiego z
Cecylią Niezgódka córką zawiadowcy stacji
kolejowej. Świadkami ślubu byli Józef Jaracz
(kierownik szkoły) i Edmund Kaczmarek
(ówczesny prezes Akcji Katol ickiej w parafi i).
Do połowy 1 934 roku ślubów udzielał ks.
Gmerek, a od września figurują już wpisy
kolejnego proboszcza ks. Franciszka
Jelińskiego. W roku 1 935 w księgach
odnotowano dość ciekawy ślub. W dniu 22
kwietnia odbył się ślub Józefa Gołębeckiego
z Jul ią Świętopełk-Mirską. Świadkami ślubu
byli Witold Świętopełk- Mirski z Warszawy i
Jul ia Sikora z Kalisza. Związek ten
błogosławił zakonnik ojciec Józef Gołąbek.
W rok później związek małżeński zawarła
siostra Józefa Gołębeckiego panna
Stanisława Gołębecka z Janem Demskim,
tej parze także błogosławił o. Józef Gołąbek.
W drugie święto Bożego Narodzenia 1 936
roku na ślubnym kobiercu stanęła para,
która za klika lat wpisze się w historię N.
Skalmierzyc.
Ks. Fr. Jel iński udziel i ł ślubu Bolesławowi
Janowi Persowi ur. w 1 91 2 r. z Kazimierą
Francuszkiewicz (ur.1 91 5). Świadkami ślubu
byli : wojskowy –Edmund Waligóra oraz
Walenty Francuszkiewicz – komendant
posterunku policj i państwowej. Wybuch
wojny przerwał zapisy w księgach
parafialnych. Ksiądz Franciszek Jeliński
został wywieziony do obozu
koncentracyjnego, a wierni mogli uzyskać
posługę tylko w kościele na Rypinku w
Kaliszu oraz w odległym Mikstacie.

Jerzy Wojtczak
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Przed 20 laty, dokładnie w dniu 22 lutego
1 996r odbyło się w naszej parafi i pierwsze
spotkanie założycie- lskie powołanej do
życia przez ks. biskupa St. Napierałę Akcji
Katol ickiej. Już od początków istnienia,
najpierw zespołu inicjatywnego, a później
powołanego oddziału parafialnego
należeliśmy do jednego z prężniejszych
oddziałów w diecezji kal iskiej. Nasz oddział
jako pierwszy w diecezji zakończył etap
inicjatywny, tak że członkowie mogli
otrzymać legitymacje członko- wskie
.Uroczystość ta odbyła się w czerwcu 1 997
roku z udziałem prezesa Zarządu
Diecezjalnego prof. Zbigniewa Trybuły oraz
sekretarza Pani dr Elżbiety Maniewskiej.
Stopniowo zwiększała się l iczba członków
osiągając poziom 30 osób. Z tego grona już
8 osób Pan odwołał do wieczności,
członkowstwo kilku osób nie wytrzymało też
próby czasu, ale jak dotąd stanowimy
najl iczniejszy oddział w diecezji kal iskiej. Na
szczególną uwagę w histori i Akcji Katol ickiej
zasługuje postać samego księdza prałata
Edwarda Wawrzyniaka, który był głównym
inicjatorem jej powołania. Pełniąc przez 1 7
lat funkcję asystenta parafialnego zawsze
poświęcał Akcji Katol ickiej wiele czasu
dbając o stronę formacyjną członków, co
należy do zasadniczych zadań tego
stowarzyszenia . Akcja Katol icka nie jest
tylko zwykłą organizacją świeckich, gdyż
posiada status Urzędu Kościoła. Takie
umiejscowienie AK w hierarchii Kościoła
zobowiązuje członków do szczególnie
odpowiedzialnego traktowania swego
powołania, do misj i ewangelizacyjnej w
środowisku świeckich.
Zarząd Diecezjalny AK wydał z okazji XX
lecia książkę z najbardziej ciekawymi
wykładami formacyjnymi oraz z kalendarium
działań Akcji Katol ickiej w diecezji kal iskiej
na przestrzeni ostatnich lat. Jest to już
kolejna pozycja wśród wydawnictw tej
organizacji . W skali diecezji powołanych jest
ponad 80 oddziałów parafialnych,
skupiających 751 członków.

Każdy z oddziałów winien mieć swojego
asystenta kościelnego, którym jest
zazwyczaj miejscowy proboszcz.
Uroczystości XX- lecia rozpoczęły się w
bazylice św. Józefa w Kaliszu w dniu 3
marca, a przybyli na nie członkowie AK z
całego kraju i naszej diecezji ze swoimi
księżmi asystentami. Mszę św. odprawił i
homil ię wygłosił asystent krajowy AK ks. bp
Marek Solarczyk, obecna też była pani
prezes Zarządu Krajowego mec. Halina
Szydełko, posłowie wywodzący się z
szeregów stowarzyszenia . Uroczystości te
zaszczycil i swą obecnością także biskupi
kal iscy z ks. bp Edwardem Janiakiem. W
sobotę 5 marca również w bazylice św.
Józefa sprawowana była uroczysta msza św.
jubi leuszowa celebrowana przez asystenta
diecezjalnego ks, dr Sławomira Kęszkę. Po
mszy św. odbyło się coroczne spotkanie
Rady Diecezjalnej Akcji Katol ickiej z
udziałem prezesów oddziałów parafialnych.
Spotkanie takie jest okazją do
podsumowania rocznej działalności oraz
przyjęcia programu na kolejny rok. Tradycją
już stały się spotkanie modlitewne AK na
Pólku pod Bralinem, różańcowe w Tursku, w
Kotłowie, obchody św. Chrystusa Króla,
rekolekcje wielkopostne i adwentowe w
Przedborowie , krajowe pielgrzymki do
Częstochowy i wiele innych imprez o
charakterze rel igi jno –patriotycznym.
Również w naszej parafi i Akcja Katol icka w
sposób skromny świętowała swój jubi leusz.
Dokładnie w XX rocznicę pierwszego
zebrania inicjatywnego członkowie
oddziału, a także licznie przybyli goście
spotkali się w jakże nastrojowym miejscu
jakim jest Dwór Stary Chotów. W murach
dworu ziemiańskiego z przełomu XIX i XX
wieku odbyła się ciekawa konferencja
historyczna poświęcona rodom szlacheckim
związanych z naszym regionem
skalmierzyckim.

W Polsce w tym zakonie jest ponad 1 300
sióstr, nie ma gałęzi męskiej. Duchowość
sióstr jest zakorzeniona w ewangelicznej
prostocie domu nazaretańskiego.
Najświętsza rodzina z Nazaretu jest wzorem,
który inspiruje siostry pięknem zwyczajnego
życia przeżywanego w głębokiej wierze i
zażyłości z Jezusem. W naszej diecezji
nazaretanki posługują w Kurii Biskupiej, w
bursie księży orionistów, oraz prowadzą
przedszkole, szkołę podstawową i średnią w
Kaliszu na Rogatce. Największym domem
sióstr jest klasztor w Ostrzeszowie, gdzie
znajduje się także nowicjat zgromadzenia. W
drodze do pełni życia zakonnego siostry
przechodzą najpierw tzw. „aspirat” w czasie
którego mają poznać zgromadzenie i
rozeznać swoje powołanie. Drugim etapem
jest „postulat” – siostry wkładają pierwszą
prostą sukienkę zakonną i medalik Najśw.
Rodziny. Potem następuje „nowicjat”
rozumiany jako okres „narzeczeństwa
Jezusem”, po którym następują śluby
zakonne- czasowe i wieczyste. Każda z
sióstr, nawet do późnej starości, pracuje na
rzecz wspólnoty, posługując według
wyznaczonego zadania.„Żyjemy jako
wspólnota stosując się do ustalonych reguł.
Godz. 600 – jutrznia, potem msza św., a po
mszy śniadanie, po których udajemy siędo
do swoich stałych obowiązków. Godz. 1 200-
obiad , pod wieczór nieszpory, różaniec,
kolacja i czas wolny”.

Jerzy Wojtczak

Spotkanie Jubileuszowe
Akcji Katol ickiej z siostrami
nazaretankami

Na coroczne spotkanie Akcji Katol ickiej z
okazji Święta Kobiet, tym razem zaproszone
zostały siostry ze zgromadzenia Św.
Rodziny z Nazaretu, nazywane potocznie
nazaretankami. Z domu zakonnego w
Kaliszu na Rogatce przybyły dwie z
najmłodszych sióstr – siostra Rosmaria i
siostra Karolina, które podziel i ły się nie tylko
ciekawymi wiadomościami o zgromadzeniu,
ale także umil i ły ten wieczór śpiewem z
akompaniamentem gitary. Zgromadzenie
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
założone zostało przez błog. Matkę
Franciszkę Siedl iską w roku 1 875. W roku
1 909 zgromadzenie zostało zatwierdzone
przez Stol icę Apostolską. Rozwija się
głównie w Polsce, chociaż obecnie posiada
teżswojedomypozagranicami.

W Polsce w tym zakonie jest
ponad 1 300 sióstr, nie ma gałęzi męskiej.
Duchowość sióstr jest zakorzeniona w
ewangelicznej prostocie domu

XX L A T AK C J I K A T O L I C K I E J
w Nowych Skalmierzycach

Konferencja wzbogacona była pokazem
multimedialnym archiwalnych zdjęć
członków rodziny Niemojowskich i
Czarneckich. Miłą atmosferę wieczoru
wzbogaciła wystawa zdjęć oraz możliwość
zwiedzenia odrestaurowanego z pietyzmem
dworku Niemojowskich. Tradycją naszego
oddziału jest coroczne spotkanie członkiń z
okazji Święta Kobiet, które zazwyczaj
odbywa się z udziałem zaproszonych gości
– sióstr z żeńskich zgromadzeń zakonnych .
Przy okazji tego spotkania prezes AK
podziękował wszystkim za wspieranie
działalności oddziału i zaangażowanie na
różnych polach parafialnej aktywności.
Wszyscy otrzymali dyplomy wdzięczności
oraz drobne upominki książkowe, które
zapewne wzbogacą duchowość każdego z
nas.

Jerzy Wojtczak




