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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/

Kalisz;ul .Nowy Świat 4

Tworzenie stron internetowych, apl ikacji webowych
Tworzenie oprogramowania szytego na miarę
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości
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-Uroczystość Wniebowzięcia NMP
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-Kuchnia Naszej Pani Michałowej
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-Krzyżówka
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Drodzy Czytelnicy „GŁOSU KOŚCIELNEGO”

Kochani Parafianie

Rozpoczęliśmy czas wakacji i urlopów.Myślę, że te wakacyjne miesiące są
ulubione nie tylko przez młodzież i dzieci, ale przez każdego z Nas.Przecież już dużo wcześniej o
nich myślimy, planujemy. Jedni nie mogą doczekać się wyjazdu nad morze inni już planują
zdobywanie górskich szlaków. Dla jednych udane walacje to wypoczynek „czynny” (rowerowa
wyprawa lub kajakowe spływy). A jeszcze inni nie mogą się doczekać błogiego „leniuchowania”.

Pan Jezus również zachęca nas do odpoczynku,do wakacji. Kiedy wracają uczniowie po misji
głoszenia Ewangelii mówi do nich „idźcie i odpocznijcie nieco...”. Odpocznijmy zatem od naszych
codziennych obowiązków, od naszej pracy. Niech tegoroczne wakacje będą dla Nas wszystkich
czasem dobrego wypoczynku, po którym z nowymi siłami i z radością wrócimy do codziennych
spraw i zadań. Zachwycając się w czasie urlopu pięknem przyrody i pięknem wybranych przez Nas
miejsc znajdźmy też czs na refleksjejak piękny i mądry musi być Stwórca tego wszystkiego co
podziwiamy. Niech wdzięczna modlitwa za dobroć Boga towarzyszy naszym wakacyjnym
wyjazdom.

Wszystkim z serca Błogosławię

Wasz Proboszcz
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Zanoszonym do
kościoła rośl inom
przypisywano liczne
właściwości
dobroczynne:
głównie leczenie, ale
także czarodziejskie.
Ludzie na wsi, nawet najbardziej rel igi jni nie
zauważali w tym żadnej sprzeczności. „ Każdy
kwiat w sierpniu woła, zaniesienia do kościoła”-
mówil i . Garstki poświęconych ziół wkładano
w posłania konającym, aby zmniejszyć i skrócić
ich cierpienia. Wkładano je też zmarłym do
trumny, by w spokoju mogli odejść z tego
świata i spokojnie spoczywać. Wszystkie te
wierzenia i związane z nimi praktyki powoli
ulegają zapomnieniu. Pamiętają o nich i
niekiedy je stosują ludzie starsi . Przeważnie
też starsze osoby przynoszą do kościoła
podobne do dawnych duże bukiety ułożone z
różnych rośl in. Czasem za ich przykładem idą
dzieci. Osoby młodsze poprzestają na
niewielkich wiązankach kwiatowych, czasami
uzupełnionych kłosami. Także w miastach na
mszę św. odprawianą w dniu Wniebowzięcia
sporo osób przychodzi do kościoła z
bukiecikami kwiatów zerwanych w swym
ogródku, na działce lub balkonie. Zarówno w
miastach jak i na wsiach zwyczaj ten nie ma
dawnego znaczenia gospodarczego,
praktycznego ani tym bardziej magicznego.
Chodzi w nim o zachowanie tradycji i pewnego
symbolu, który nadaje temu świętu szczególny
charakter i wyjątkową barwę.

Maria Boroch

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
obchodzone 1 5 sierpnia, to największe święto
Maryjne. W tym dniu wierni wspominają fakt, że
Maryja jako pierwszy człowiek osiągnęła pełnię
zbawienia – zmartwychwstania duszy i ciała.
Święto kościelne ku czci niezwykłej śmierci i
wzięcia do nieba Najświętszej Maryi Panny
ustanowione zostało około VI I wieku. Maryja
Panna według legend i podań, z czasem
uznanych przez Kościół, nie zmarła jak wszyscy
ludzie, ale po długim życiu zapadła w głęboki
sen i w cudowny sposób została przez Aniołów
zaniesiona do nieba. Brak na ten temat zapisów
bibl i jnych.
W Polsce święto to jest znane i obchodzone
jako uroczystość Matki Bożej Zielnej. We
wszystkich kościołach w tym dniu święci się
wieńce, bukiety z ziół, kwiatów, warzyw, zbóż w
zależności od regionu zwane równiankami,
kępkami lub ograbkami. Zwyczaj święcenia ziół
i płodów ziemi we Wniebowzięcie znany jest też
i obchodzony m. in. w Czechach jako święto
Matki Bożej Korzennej, w Niemczech (w
Nadrenii , Bawarii , Szwabii) jako święto Matki
Bożej Korzennej, Zielnej lub Kwietnej, w Estonii
jako dzień Matki Bożej Żytniej. Zioła święci się
także w tym dniu u Ormian, na Kaukazie i
Sycyli i . Istnieje legenda, według której
święcenie ziół ma związek z Wniebowzięciem.
Głosi ona, że apostołowie w trzy dni po
pogrzebie nie znaleźl i w grobie ciała (zabranego
do nieba), ale ogromne ilości ziół i kwiatów.
Święto Matki Bożej Zielnej wyznaczało
zwyczajowy termin zakończenia żniw zgodnie z
porzekadłem: „ Na Wniebowzięcie zakończone
żęcie”. Dary ziemi przynoszone do kościoła były
pozostały dotychczas wyrazem hołdu
składanego przez rolników Matce Bożej po
zakończeniu tak ważnego dla nich etapu prac
gospodarskich.

Z kancelari i Parafialnej

Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostal i włączeni:
1 .Ewa Kaźmierczak
2. Igor Szyszka
3. Alicja Kapuściok
4. Oliwia Agnieszka Wasielewska
5.Tymoteusz Żychliński
6. Marcin Kowalczyk
7. Wiktor Piotrowski
8. Karol ina Kupaj

Miłosierdziu i naszym modlitwom polecają się:
1 . Henryk Cieślak
2. Marianna Pasiak
3. Kazimiera Śniegocka
4. Stanisław Szymczak
5. Marian Wojdziak

Na ślubnym kobiercu stanęli :
1 .Paulina Krzesińska i Piotr Niziołek
2.Magdalena Stefańska i Łukasz Sudolski

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
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Po raz pierwszy w histori i parafi i Bożego
Ciała w Nowych Skalmierzycach, w niedzielę
1 2 czerwca, odbył się festyn parafialny
zorganizowany przez ks. proboszcza kan.
Zbigniewa Króczyńskiego przy wybitnej
współpracy wikariusza Łukasza Rau.
Popołudniowe imprezy rozrywkowe
poprzedziły poranne msze św. z udziałem
kleryków seminarium kaliskiego, z których
dwóch Sebastian i Tomasz ukazali wiernym
swoją drogę do bram seminarium.
Południowa msza św. zgromadziła całą
wspólnotę seminaryjną z ks. Rektorem.
Młodzi klerycy zostal i gościnnie przyjęci
przez parafian zapraszających
seminarzystów na niedzielny obiad będący
okazją do dzielenia się wrażeniami z życia
seminaryjnego. Występy dzieci ze szkoły
podstawowej, młodzieży z gimnazjum,
parafialnego zespołu „Boże iskierki” oraz
zespołu młodzieżowego „The Holy Band”
wprowadziły l icznie zgromadzonych widzów
w nastrój muzyczny, którego uwieńczeniem
był przerywany brawami występ gwiazdy
wieczoru –zespołu „Bayer Full” grającego
muzykę disco polo, z założycielem i
głównym solistą Sławomirem Świerzyńskim.
Przed wieczornym koncertem ks. proboszcz
przeprowadził losowanie cegiełek
wspierających finansowo remont dachu na
kościele Matki Bożej. Każda z zakupionych
cegiełek była nagradzana, główną nagrodą
był skuter ufundowany przez jednego z
licznych sponsorów. Tradycyjnie na festynie
nie mogło zabraknąć stoisk
gastronomicznych i punktów rozrywkowych,
a panie z Żywego Różańca przygotowały
cieszący się powodzeniem słodki
poczęstunek z kawą. Liczny udział parafian
i gości wynagrodził organizatorom i wielu
sponsorom trud przygotowania festynu.

FESTYN PARAFIALNY w Nowych Skalmierzycach

Tekst:Jerzy Wojtczak

Harcerskie obozy
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4 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

300 ml wrzątku

300 ml zimnego mleka

4 kostki lodu

2 gałki lodów śmietankowych

kilka mrożonych malin lub innych sezonowych owoców

czekolada lub kakao do posypania

Do większego kubka lub garnuszka wsypujemy 4 łyżeczki kawy, zalewamy wrzątkiem. Odstawiamy do

przestygnięcia. Gdy kawa będzie zimna dodajemy zimne mleko, kostki lodu i lody śmietankowe oraz mrożone

owoce. Dodatkowo możemy posypać startą czekoladą lub kakao.

Lody owocowe
500 g mrożonych owoców

250 ml śmietany 30 %

2 łyżeczki miodu

Wszystkie składniki miksujemy, wyrabiamy masę lodową. Następnie masę przełożyć do plastikowego

pojemnika i zamrozić lub podawać po zrobieniu.

Chłodnik z botwinki
1 pęczek botwinki z kilkoma dużymi buraczkami

l litr kefiru

1 szkl. kwaśnej śmietany

2 łyżki posiekanego koperku

2 świeże ogórki

2 jajka ugotowane na twardo

sól, pieprz, cukier

sok z cytryny

Botwinkę dokładnie opłukać, odciąć korzonki. Buraczki obrać i pokroić w małą
kosteczkę. Łodyżki posiekać drobno, l iście posiekać na około 2-3 mm kawałki.
Wszystko zalewamy gorącą wodą z dodatkiem cukru i cytryny. Gotujemy pod
przykryciem aż będzie miękka. Odstawiamy do wystudzenia. Kefir mieszamy ze
śmietaną dodajemy koperek, ogórek (obrany i drobno pokrojony) oraz botwinę z
wodą. Wszystko delikatnie mieszamy i doprawiamy do smaku.
Na talerzach rozkładamy polówki ugotowanych jajek zalewamy chłodnikiem i od
razu podajemy.

Przewodnik tatrzański mówi do grupy
turystów: - Zbliżamy się do bardzo
niebezpiecznego miejsca. Wiele
osób poślizgnęło się tu i spadło w
przepaść. Gdyby komuś z Państwa
to się przytrafiło, proszę zwrócić
głowę w lewą stronę. Z lotu ptaka
rozciąga się piękny widok na dolinę.

Turysta ogląda w Sopocie pokoik do wynajęcia.
- Miał być pokój z widokiem na morze.
- A ten obraz przedstawiający statek podczas
sztormu, który wisi na ścianie to co?!

Grupa turystów zwiedza ruiny
średniowiecznego zamku. Mały chłopiec
przygląda się tym resztkom muru i pyta:
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się
jeździć naszym samochodem?

Na pustyni wyczerpany turysta pyta
Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek w
prawo.

W najwyższych górach świata, drogą
nad przepaścią jedzie autokar z
turystami.
- I co, boicie się? - pyta
przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

List z wakacji :

Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie
spokojni i nie martwcie się o mnie.

P.S. Co to jest epidemia?

Cala wspólnota dziękuje chórowi
młodzieżowemu, który na okres wakacji
zaprzestał swojej działalności

Przychodzi mama z zebrania i krzyczy:
- Jasiu, Twoja wychowawczyni
powiedziała mi, że ani razu od wakacji
nie byłeś w szkole.
- To już się wakacje skończyły?

Zakończenie roku szkolnego.
- Życzę wam wesołych wakacji i żebyście za
rok wrócil i mądrzejsi - mówi dyrektor.
- Nawzajem odpowiada młodzież.

-Co ci się stało w głowę?
-Podczas wakacji kupiłem sobie nowy
bumerang.A stary próbowałem wyrzucić.

Jasiu pisze z wakacji do babci:
- Kochana babciu. Piszę do
Ciebie z wakacji bardzo wolno,
bo mama wspominała mi często,
że nie możesz już szybko czytać.

Kuchnia Naszej Pani Michałowej

Kawa mrożona z lodami
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Gwiazdą I Festynu Parafialnego był,
szeroko znany w kręgach fanów
muzyki disco-polo, zespół Bayer – Full .
Dzięki wyjątkowej sympati i naszego
księdza wikariusza do tego zespołu
miel iśmy okazję uczestniczenia w
koncercie jaki odbył się w niedzielę 1 2
czerwca w naszej parafi i . W krótkim
czasie odpoczynku przed wieczornym
koncertem Sławomir Świerzyński
podziel i ł się swoimi refleksjami z
redakcją Głosu Kościelnego.
Jerzy Wojtczak. Zespół Bayer Full
gości dziś w południowej

Wielkopolsce. Jaki jest program dzisiejszego dnia?
Sławomir Świerzyński. Właśnie jesteśmy po koncercie w Antoninie, gdzie występowaliśmy na
tamtejszym Lido. Za kilkanaście minut koncert w tej parafi i , a późnym wieczorem występujemy
w miejscowości Rychwał. Widać więc że dzień pracowity, do domu wrócimy dopiero nad
ranem.
J. W. Proszę o krótkie przedstawienie histori i zespołu.
S. Świerzyński. Jako zespół istniejemy już ponad 30 lat. Po ukończeniu szkoły średniej w
Kaliszu w zakresie budowy fortepianów i odbyciu służby wojskowej chciałem wykorzystać swój
słuch muzyczny, wraz z kolegami założyl iśmy zespół młodzieżowy, którego repertuar z czasem
oscylował wokół muzyki disco-polo. Obecnie po wielu zmianach osobowych w zespole
występują moi synowie Sebastian i Damian oraz córka Nikola, a żona sprawuje także funkcję
menagera. Można więc powiedzieć że jesteśmy zespołem rodzinnym.
J.W. Muzyka, którą wykonujecie jest chętnie słuchana przez pewne grono odbiorców. Ale jest
też często krytykowana. Jak ocenia Pan popularność muzyki disco-polo i jakie wiekowo grupy
waszych fanów przybywają na koncerty ?
S. Ś. To że gramy już ponad 30 lat i utrzymujemy się na rynku muzycznym świadczy jednak o
popularności naszej muzyki. Disco-polo stało się popularne szczególnie w latach dziewięć
dziesiątych i od tego czasu ciągle koncertujemy. Na pewno pomaga nam w tym łatwo
wpadający w ucho słuchacza tekst krótkich piosenek sięgających tematyką od treści czysto
rozrywkowej do nostalgicznych utworów patriotycznych. Nie unikamy też tematyki rel igi jnej.
Sam jestem osobą wierzącą i zawsze uważałem Jezusa za swojego Zbawiciela, dlatego też
mamy w repertuarze teksty czysto rel igi jne.
J. W. W ostatnim czasie media donosiły o waszych występach zagranicznych. Dokąd
wyjeżdżacie z koncertami ?.
S.Ś.Po naszych występach w Chinach stal iśmy się znani wśród tej publiczności. Mamy
przygotowane tłumaczenia naszych utworów w języku chińskim. Śpiewamy więc tam w tym
języku. Muszę przyznać, że rytmy disco-polo są w Państwie Środka chętnie słuchane.

W Chinach przygotowujemy też wiele
materiałów reklamowych. Robimy też
pewne przygotowania do występów w
krajach arabskich. Wysyłamy nasze
nagrania do Arabii Saudyjskiej. Nasze
piosenki są popularne gdyż nie niosą ze
sobą agresji , dominuje w nich tematyka
miłości i szacunku do każdego
człowieka. Jednak najchętniej
koncertujemy w Polsce, mamy już
wypełniony terminarz do końca roku.
J. W. Czy koncerty w Chinach nie są dla
was trudne ze względów językowych i
kulturowych. Przecież to kraj innej
tradycji i kultury ?.

S. Ś. Mamy przygotowane ponad dwadzieścia naszych piosenek w języku chińskim. Ich muzyka
też nosi raczej charakter ludowy, dlatego też jesteśmy słuchani chętnie na chińskiej ul icy. Dla
Chińczyków ważne jest to że śpiewamy w ich języku, oni nie znają w większości języka
angielskiego, dlatego też występujemy tam w ich rodzimym języku.
J. W. Jaki jest przekrój wiekowy waszych słuchaczy ?
S.Ś.To zależy od organizatora imprezy. Bywają festyny rodzinne, parafialne, wiejskie czy dla
określonych grup zawodowych. Przekrój więc publiczności jest szeroki. Najczęścij dostrzegamy
młode rodziny z dziećmi. Bywają też osoby ze średniego pokolenia, a często także widzimy
rozbawione grupy młodzieży.
J. W. Dzisiaj mamy wymarzoną pogodę na festyn rodzinny. Jedyną przeszkodą będzie jednak
rozgrywany mecz piłki nożnej polskiej drużyny w ramach Euro 201 6 oraz gminny wyścig kolarski i
imprezy jemu towarzyszące. Oprócz muzyki, co jest pana największą miłością oczywiście
wyłączając rodzinę ?
S.Ś. Moją pasją są także konie. Mieszkam na wsi, w Łącku koło Płocka. Wywodzę się także ze
środowiska wiejskiego i we krwi mam miłość do koni. Mam swoją stadninę koni rasy fryzyjskiej
oraz koni zaprzęgowych. Organizujemy też turystyczne przejażdżki zaprzęgami konnymi. Lubię i
kocham naturę, spokój i zacisze domu rodzinnego. Jestem już dziadkiem dla 5 wnuków, które są
dla mnie wyjątkowe. Uważam że, udane życie rodzinne i małżeńskie jest podstawą każdej
rodziny, a także ładu moralnego i społecznego. Moją dużą opoką i podporą we właściwym
ułożeniu sobie życia była i jest żona, dzięki której mogłem zachować należyty dystans wobec
wszelkich pokus życia świata rozrywki. Jestem jej za to bardzo wdzięczny, co posiada swoje
odbicie w piosenkach które dla niej śpiewam.

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Wojtczak

ROZMOWA Z LIDEREM ZESPOŁU BAYER FULL  Sławomirem Świerzyńskim
przeprowadzona przed koncertem na festynie parafialnym, rozmawia Jerzy Wojtczak




