PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP
Makowiska, ul. Radomszczańska 56/62
Kontakt:
tel.: 34 311 16 84
E-mail: ks.andrzej@op.pl
Parafia należy do Archidiecezji Częstochowskiej
i znajduje się w dekanacie Pajęczańskim.

WAŻNIEJSZE DATY:
Odpusty
- 19 marca – ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP
- 24 sierpnia – ku czci św. Bartłomieja Apostoła
Doba Eucharystyczna
- 21 września
Rocznica konsekracji kościoła:
- 21 września (1876 r.)

NABOŻEŃSTWA COMIESIĘCZNE:
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
pół godziny przed Mszą św. adoracja
Najświętszego Sakramentu
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
po Mszy św. wieczornej - modlitwy
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Msza św. ku czci Niepokalanego
Serca NMP
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
po Mszy św. koronka do Bożego
Miłosierdzia
PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
godz. 7.30 – Msza św. za zmarłych
z wypominkami
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KANCELARIA
Czynna:
wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 16-30 – 17.00
Zamknięta w pierwszy piątek miesiąca, w
uroczystości kościelne i święta państwowe
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
- na wezwanie
- przed świętami Bożego Narodzenia
- przed świętami Wielkanocnymi
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
- przed każdą Mszą św.
- w pierwszy piątek miesiąca na godzinę
przed Mszą św.
SAKRAMENTY: CHRZTU ŚWIĘTEGO,
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ,
BIERZMOWANIA I ŚLUBY
- omawiamy w kancelarii parafialnej.

OPIEKUN
NUMER 1 / marzec 2015

Kwartalnik parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
godz. 7.30, 9.00, 12.00,
Janki - godz. 10.30
Ładzin - sobota, godz. 17.00
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:
godz.: 17.30
Droga Krzyżowa: piątek, godz. 16.00
Gorzkie Żale: niedziela, po sumie
Spowiedź: codziennie 15 min.
przed Mszą św.
KANCELARIA CZYNNA:
wtorek, środa, czwartek, piątek
godz. 16-30 – 17.00

Moi Drodzy,
Oddaję w Wasze ręce pierwszy numer
gazetki parafialnej, której tytuł
nawiązuje do św. Józefa Opiekuna
Jezusa i Maryi. Chciałbym przy jej
pomocy usprawnić przekaz
informacji i umożliwić wszystkim
śledzenie na bieżąco wydarzeń z życia
naszej Wspólnoty. W pierwszym
numerze „Opiekuna” znajdziecie
program rekolekcji, porządek
c.d. str. 2

c.d. ze str. 1.

obchodów Triduum Paschalnego, jak
również zapowiedź tego, co wydarzy się
w najbliższym czasie. Chciałbym także,
aby nasze pisemko przyczyniło się do
pogłębienia wiedzy na temat historii
naszej parafii, dlatego w tym numerze
przeczytamy o trudnych latach
powojennych i organizowaniu życia
religijnego w Makowiskach przez ks.
Franciszka Olka. W tę historię parafii,
jako przestrzeni zbawczego działania
Boga, wpisuje się również ofiarna praca
wielu kapłanów, szafarzy sakramentów
świętych i przewodników w wierze,
których sylwetki będziemy w miarę
możliwości przybliżać na łamach
naszego kwartalnika. Zapraszam do
współpracy osoby, które chciałyby
współtworzyć gazetkę.
Wszystkim życzę miłej lektury.
Ks. Andrzej Chrzanowski
proboszcz

PRZED NAMI...
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

MARZEC
17-19.03 – rekolekcje parafialne
18.03 - dzień spowiedzi rekolekcyjnej
19.03 – Msza św. za zmarłych Józefów
25.03 – uroczystość Zwiastowania
Pańskiego
26.03 – odwiedziny chorych
29.03 – Niedziela Palmowa Męki
Pańskiej. Przejście na czas letni

KWIECIEŃ
02-04.04 – Triduum Paschalne
05.04 – Wielkanoc
06.04 – Msza św. za zmarłych
z wypominkami
12.04 – Niedziela Bożego Miłosierdzia
12-18.04 – Tydzień Miłosierdzia
w Kościele
23.04 – uroczystość św. Wojciecha,
Patrona Polski
26.04 - 02.05 – Tydzień Modlitw
o Powołania

MAJ

Zapraszam na Mszę św.
za zmarłych Józefów:
19 marca, godz. 9.00
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
17-19 marca 2015 r.

01.05 – pierwszy piątek miesiąca
03.05 – Msza św. za zmarłych
z wypominkami
– Msza św. w Patrzykowie przy krzyżu
04.05 – uroczystość NMP Królowej
Polski (przeniesiona z niedzieli)
08.05 – uroczystość św. Stanisława BM
10.05 – odpust w Jankach ku czci
św. Stanisława BM
15.05 – spowiedź przed I Komunią św.
17.05 – uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej
24.05 – uroczystość Zesłania Ducha Św.
– rocznica Pierwszej Komunii św.
– poświęcenie pól (Patrzyków)
29.05 - Bierzmowanie

WTOREK – 17 marca
„A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,
które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19,17)
9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
11.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
14.30 – Ładzin - Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30 – Janki - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
ŚRODA – 18 marca, DZIEŃ SPOWIEDZI
„Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje,
porzuca – ten miłosierdzia dostąpi” (Prz 28,13)
9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci (spowiedź od 8.30)
11.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
14.30 – Ładzin - Msza św. (Spowiedź od 14.00)
15.00 – Janki - Msza św. (Spowiedź od 14.30)
17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
Po Mszy św. spotkanie z kandydatami do bierzmowania
CZWARTEK – 19 marca UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
„Oto sługa wierny i roztropny, któremu
Pan powierzył swoją rodzinę” (Por. Łk 12,42))
9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
11.00 – Suma odpustowa za Parafian z procesją
wokół kościoła
14.30 – Ładzin - Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30 – Janki - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza św. z udzieleniem odpustu zupełnego
na zakończenie rekolekcji
Rekolekcje wygłosi ks. Sławomir Berdys z Cykarzewa.
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ŚW. JÓZEF - NASZ PATRON

Z okazji odpustu ku czci św. Józefa przypominamy Jego postać
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co
przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego
imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje
to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Mimo wysokiego
pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał
stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna, który żył bardzo
blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na
woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Zaręczony
z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według
ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako
prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa
dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był
uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. Kiedy Józef
dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego
potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić
Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła
w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu. Podporządkowując się
dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się
Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni,
w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci
Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach
Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do
Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej
wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Ikonografia zwykła
przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem
w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy
wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie. Kościół stawia św. Józefa na
czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii.
O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc go jako "męża
sprawiedliwego". Godność św. Józefa wysławiali w kazaniach św. Bernard
z Clairvaux (+ 1153), a Św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444) wprost wyrażał
przekonanie, że Józef osobnym przywilejem Bożym, został wskrzeszony
i z ciałem wzięty do nieba. Największą jednak czcią do św. Józefa
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wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu (+ 1582).
Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego
przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Wszystkie
swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za głównego
patrona swoich dzieł. Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał się
również św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej młodzieży
rzemieślniczej. Św. Jan XXIII wpisał imię św. Józefa do Kanonu Rzymskiego
(Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna). Decyzją Benedykta XVI, ogłoszoną
już za pontyfikatu papieża Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa włączono
także do pozostałych modlitw eucharystycznych. Jest patronem Kościoła
powszechnego, licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin,
Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz patronem
małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali,
rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących
i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.
W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku,
z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera,
warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka
(Jessego), miska z kaszą, lampa, winorośl.

PIĘĆ WESTCHNIEŃ DO ŚW. JÓZEFA:
*Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz
goręcej, z całego serca mego kochał Twego przybranego Syna i Jego
Dziewiczą Matkę.
* Św. Józefie, uproś mi łaskę, abym – tak jak Ty – umiał łączyć życie
czynne z głębokim życiem modlitwy.
* Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez
Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.
* Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad
przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.
* Św. Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę
szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania,
a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona:
Jezus, Maryja i Józef! Amen.
5

KILKA SŁÓW O PARAFII
PROBOSZCZ
Ks. Andrzej Chrzanowski urodził się we Włoszczowie. Święcenia
kapłańskie przyjął w katedrze częstochowskiej w roku 1996. Posługę
duszpasterską pełnił kolejno w Myszkowie-Mrzygłodzie, Praszce,
Wieluniu i Częstochowie. W 2002 roku ksiądz arcybiskup częstochowski
zlecił mu obowiązki prefekta i wychowawcy w Niższym Seminarium
Duchownym. Pracę z młodzieżą kontynuował jeszcze przez wiele lat jako
katecheta w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie. Ukończył studia
specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest sędzią Sadu
Metropolitalnego w Częstochowie. Funkcję proboszcza w Makowiskach
pełni od 14 sierpnia 2014 r.

RYS HISTORYCZNY KOŚCIOŁA I PARAFII
Makowiska pojawiają się w źródłach w 1375 roku w dokumencie
Kazimierza Wielkiego potwierdzającym posiadłości arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego. Parafia powstała tu prawdopodobnie za arcybiskupa
gnieźnieńskiego Jarosława Skotnickiego. Pierwsze wzmianki o niej
pochodzą z XIV wieku. W 1359 roku Jakub Skotnicki sprzedał sołectwo
Makowiska Jacobo Uliani de Rzansna określając uposażenie sołtysa
i ciężary osadników. W dokumencie tym wzmiankowany jest pleban
kościoła w Makowiskach. Kolejny pleban Paul wymieniony jest w źródłach
w 1402 roku. Od 1570 roku wieś prywatna do roku 1827, kiedy to stała się
własnością rządową. Pierwotny kościół przetrwał do początków XIX w.
W tym też czasie został wyremontowany przez proboszcza ks. Izydora
Borzęckiego. Obecnie istniejący kościół zbudowany został w latach 18411842 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Romanowskiego, z fundacji
ówczesnego dzierżawcy Makowisk – Podgórskiego. Konsekrowany został
w 1876 roku przez biskupa włocławskiego Chościak-Popiela. Na przełomie
XIX i XX wieku dobudowano wysuniętą z korpusu partię zakrystii oraz
kruchtę. W tym samym okresie wybudowano kaplicę pogrzebową
z dzwonnicą. Na początku XX wieku przebudowano kruchtę i wymieniono
pokrycie dachu. Przed II wojną światowa właścicielem wsi był Władysław
Meyer. W czasie II wojny światowej kościół został obrabowany. Był
wówczas użytkowany jako magazyn.
dr Janusz Pietrzak
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CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY
Przez Sakrament Chrztu Świętego
do wspólnoty Kościoła zostali przyjęci:
- Aleksandra Alicja Stachurska (18.01)
- Piotr Szewczyk (31.01)
- Miłosz Jan Juszczyk (31.01)
- Natalia Irena Kutarba (28.02)

Po wieczną nagrodę do Domu Ojca odeszli:
†Stanisław Franczak (04.01)
†Józef Kotyla (15.01)
†Waldemar Wawrzak (18.01)
†Irena Pęciak (20.01)
†Zofia Kapuścińska (30.01)
†Krzysztof Popiel (17.02.)
†Kazimierz Wojtasik (19.02)
†Antonina Szadkowska (08.03)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ZAPROSZENIA
Osoby, które chciałyby aktywniej włączyć się w życie parafii
zapraszam do wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej, która
niebawem zawiąże się w naszej parafii. Jest to stowarzyszenie
katolików świeckich, którzy pomagają duchowieństwu
w realizacji apostolskich zadań. Jej celem jest m.in. ożywianie
życia społeczno-religijnego i przenikanie go wartościami
ewangelicznymi i pogłębianie własnej formacji chrześcijańskiej.
Kreatywnych, mających ciekawe pomysły zapraszam do współredagowania
naszej gazetki parafialnej. Mile widziana znajomość programu Corel Draw.
Pragnących pogłębienia życia wewnętrznego zapraszam do adoracji
Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca pół godziny
przed Mszą św., a w trzeci piątek miesiąca do modlitwy koronką do Bożego
Miłosierdzia
Chórek dziecięcy zaprasza dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do
włączenia się w piękną modlitwę śpiewem ku chwale Pana Boga
(spotkania w soboty o godz. 11.00).
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Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ
Wspomnienia Ks. Franciszka Olka

„Nie piszę kroniki lat poprzednich, gdyż nie są one mnie znane. Nie znałem tej
części diecezji, nigdy tu nie byłem. Rok jednak 1939 i jego wrzesień dotknął
i tę parafię. Do dziś dnia można oglądać jeszcze miejsca, gdzie stały domy.
Wielu ludzi zostało zastrzelonych, jak w Patrzykowie, na Czerkiesach, wiele
domów spalonych od bomb i przez specjalne oddziały SS. Ksiądz Wilczyński
mimo, że ludzie uciekali, został na miejscu, co było przyczyną wielu szykan
jakich doznał ze strony Edwarda Kuca, pierwszego okupacyjnego burmistrza.
Parafia Makowiska dzieliła losy Warthegau, a więc wysiedlenia, obowiązek
kłaniania się Niemocom i inne szykany. Msza święta była odprawiana w ściśle
określonych godzinach, a wreszcie ksiądz Wilczyński został wyrzucony
z plebanii, zamieszkał u Andrzeja Mielczarka, pod cmentarzem, skąd został
zabrany do obozu dnia 5/10 na 6/10 1941. Plebania została siedzibą
Ostlandu, kościół spichrzem, rzeczy zabrane, tj. szaty i naczynia liturgiczne,
wieczna lampka zgasła na 4 lata, tj. do 1945 r. Z pomocą duszpasterską
śpieszyli ksiądz Józef Pruchnicki z Rudy, jeden na cały powiat Wieluń, gdyż
i Makowiska włączono do tego powiatu, oraz sąsiedniego Wąsosza ksiądz
Wincenty Spirra oraz ksiądz Franciszek Bar. Ten ostatni czynił to nieraz
z narażeniem własnego życia. Ksiądz Wilczyński zmarł prawdopodobnie
w lipcu 1942 r. w Dahau. Przyszedł rok 1945. Dnia 19/3 1945 zostałem
zamianowany przez JE ks. Bpa T. Kubinę administratorem w Makowiskach.
Do Makowisk wybrałem się z Będzina dnia 29/3 1945, tj. w Wielki Czwartek.
Ksiądz Zawadzki chwalił parafię jak i parafian. Nie pomylił się. Po drodze do
Makowisk wstąpiłem do ks. Nejmana, który użyczył mi roweru. Przyjechałem
przed kościół. Zgłosił się kościelny Wincenty Mruszczyk i inni sąsiedzi.
Obejrzeliśmy kościół – pustki wszędzie. Noc spędziłem u Andrzeja
Mielczarka. Wielki Piątek – droga krzyżowa i kazanie. W piątek pojechałem
do Dworszowic Kościelnych do księdza Heredy, skąd pożyczyłem biały ornat
potrzebny na święta oraz kielich. Wielka Sobota – po raz pierwszy od kilku
lat odprawione zostały te święte obrzędy, a po ich zakończeniu zwiedziłem
całą parafię święcąc pokarmy. Zetknąłem się pierwszy raz
z ludźmi z całej parafii, prócz Trzebcy. Zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie,
u niektórych nawet widziałem łzy w oczach. Droga prowadzi ła
z Makowisk przez Podmurowaniec, Łężce, Ładzin, Ładzinek, Janki, Gajęcice
Stare, Gajęcice Kol., Patrzyków i Czerkiesy. Pierwszy koni dostarczył Fr.
Wawrzak z Łężcy, Jan Posmyk. Wielka Niedziela – rezurekcja o godz. 6.00. Do
pro- plebanii przyszła procesja i po krótkim powitaniu sami parafianie
mię instalowali wręczając mi klucze kościoła.
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Normalna niedziela, procesja b. skromna. Po sumie złożyli mi życzenia
leśniczy z Murowańca, p. Kazimierz Steczkowski oraz nadleśniczy
p. Żebrowski. Suma zakończona śpiewem Boże coś Polskę – wojna jeszcze
trwała. W święta pobłogosławiłem kilka związków małżeńskich oraz
ochrzciłem kilkoro dzieci. Na drugie święto Wielkiejnocy miało miejsce na
plebanii pierwsze zebranie parafialne, na którym dokonano wyboru komitetu
kościelnego. W skład jego weszli Andrzej Mielczarek z Makowisk, Wincenty
Smolarz i Bolesław Suchan z Gajęcic Starych, Piotr Stanik z Gajęcic Kol., Felix
Jura i Roman Kotyla z Ładzina, Jan Wróż i Franciszek Nicpoń z Łężcy, Jan
Mielczarek z Czerkiesów, Władysław Żmudzki z Podmurowańca, Bolesław
Borkiewicz z Ładzinka, Michał Rabiniak z Janek (…). Plebania po przejściu
wojsk radzieckich przedstawiała wygląd bardzo opłakany, ale dzięki
życzliwości i pracy zwłaszcza dziewcząt przybrała na wyglądzie (…).
Z rzeczami przybyłem na miejsce dnia 25 kwietnia 1945 i w tym dniu
ulokowałem się na plebanii. Dnia 8 maja odprawiony został pierwszy odpust
w kaplicy w Jankach. Suma i procesja z Najświętszym Sakramentem,
a celebransa, którym był proboszcz miejscowy prowadzili dwaj oficerowie.
Później tego szczęścia już nie dożyłem, bo im nie wolno czynić tego było. Dnia
17/6 odprawił w naszym kościele parafialnym prymicyjną mszę świętą
ksiądz Piotr Bęben Salezjanin”.

SŁOWO DO MŁODYCH
Kto powiedział, że jedynie dorośli mogą być wielcy? Bycie wielkim to nie sprawa lat:
bycie wielkim to sprawa zapału.
·Mając 10 lat Tomasz Edison, największy wynalazca wszechczasów, zorganizował
w piwnicy swoje pierwsze laboratorium.
·Mając 11 lat Blaise Pascal, filozof i naukowiec francuski, nauczył się "sam z siebie"
geometrii.
·Mając 12 lat Albert Einstein, jeden z największych naukowców XX wieku, postanowił
poświęcić się rozwiązywaniu tajemnic świata.
·Mając 14 lat, Pablo Picasso namalował kilka ze swoich najsłynniejszych obrazów.
·Mając 15 lat, Bobby Fischer został ogłoszony Wielkim Mistrzem Świata wszechczasów
w szachach.
·Mając tyle samo lat, Dominik Savio zmarł jako święty.
·Mając 16 lat Louis Braille odkrył metodę (nazwana potem jego imieniem), która
umożliwia niewidomym czytanie za pomocą rąk.
·Mając 18 lat, Blaise Pascal wynalazł pierwszy kalkulator.
Oto wykaz niezwykłych nastolatków, którzy potrafili przemienić świat. Jest to bowiem
święta prawda, że talent i dobro to przywileje każdego wieku: również twojego!
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LITURGIA

WIELKI TYDZIEŃ

Kiedy stać, siedzieć, klęczeć?
Postawy ciała podczas Mszy świętej

Program Triduum Sacrum

Od pewnego czasu obserwujemy w naszym kościele pewien nieporządek, gdy
chodzi o postawy podczas Mszy świętej. W tym samym czasie jedni klęczą, inni
stoją. Kiedy indziej część wiernych stoi, część siedzi. Czy jest to rzecz dowolna?
Czy postawa ciała podczas Mszy świętej zależna jest od woli poszczególnych
wiernych? I właściwie jakie i kiedy przyjmować postawy? "Ogólne
wprowadzenie do Mszału rzymskiego papieża Pawła VI" ukazuje, że podczas
liturgii postawy wiernych powinny być jednakowe. Uczestniczenie w liturgii
jest dziełem wspólnotowym. Podczas Mszy świętej razem śpiewamy,
słuchamy Słowa Bożego, odmawiamy modlitwy - trzeba także jednakowo
przyjmować postawy ciała i dostosowywać się do obowiązujących w tej
dziedzinie zasad, które przypominamy. Poszczególne postawy ciała mają
swoje znaczenie - wyrażają duchową postawę uczestnika liturgii. Wyróżnia
się trzy postawy ciała podczas Mszy świętej: postawa stojąca, siedząca i
klęcząca. Pierwsza z nich - stojąca - podczas liturgii jest zewnętrznym znakiem
szacunku dla Boga. Jest to podczas Mszy świętej postawa podstawowa,
zasadnicza. Oprócz szacunku wyraża ona także aktywność, gotowość
człowieka do uczestniczenia w czynnościach liturgicznych. Podkreśla godność
chrześcijanina - nie jest on niewolnikiem grzechu, ale dzieckiem Bożym.
Siedzenie jest postawą słuchającego ucznia. Ułatwia skupienie potrzebne
do przyjmowania i rozważania Słowa Bożego.
Klęczenie podczas Mszy świętej jest znakiem głębokiej czci i pokory wobec
Boga. W innych sytuacjach może ono także być znakiem pokuty
i przebłagania za grzechy. Przedstawione reguły trzeba uzupełnić kilkoma
praktycznymi uwagami. Po śpiewie "Święty, Święty,..." nie trzeba od razu
klękać. Następuje wprowadzenie do najważniejszych wydarzeń Mszy świętej
- w niektórych Modlitwach Eucharystycznych to wprowadzenie jest dość
długie. Wezwaniem do uklęknięcia jest dźwięk dzwonka, który rozlega się na
początku modlitwy, w której kapłan prosi Boga, aby chleb i wino stały się
Ciałem i Krwią Chrystusa. Podobnie w czasie śpiewu "Baranku Boży" klękamy
słysząc dźwięk dzwonka. Po przyjęciu Komunii świętej zazwyczaj adoruje się
Chrystusa w postawie klęczącej. Można jednak dziękczynienie odprawiać
także w postawie siedzącej. Istotne jest głębokie modlitewne przeżycie
zjednoczenia z Chrystusem. Hymny (np. "Ciebie Boga wysławiamy") i pieśni
o podobnym charakterze śpiewa się w postawie stojącej.
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NIEDZIELA PALMOWA
- przed Mszą św. o godz. 12.00 – procesja z palmami do kościoła
WIELKI CZWARTEK
- godz. 18.00 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej
- adoracja do godz. 22.00
WIELKI PIĄTEK
- godz. 17.30 - Droga Krzyżowa.
- godz. 18.00 - Liturgia Męki Pańskiej
- adoracja do godz. 22.00
WIELKA SOBOTA
- godz. 9.00-13.00 - poświęcenie pokarmów
- adoracja do godz. 22.00
HARMONOGRAM POŚWIĘCENIA POKARMÓW
9.00 – w kościele
9.30 – w Podładzinie
9.45 – w Ładzinie
10.00 – w Jankach
10.30 – w Patrzykowie od Łążka
11.00 – w Gajęcicach Starych
11.30 – w kościele
12.15 – w Gajęcicach Nowych
12.30 – w Patrzykowie
13.00 – w kościele
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- godz. 6.00 – Procesja Rezurekcyjna
- pozostałe msze – godz. 9.00, 10.30 (Janki), 12.00
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
- Przynosimy do kościoła Skarbonki Caritas z jałmużną dla ubogich
- Godz. 15.00 – w kościele Koronka do Bożego Miłosierdzia
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SPRAWY GOSPODARCZE
Od kilku miesięcy nieprzerwanie trwają prace remontowe na plebanii,
w jej otoczeniu i przy kościele. Zaczęliśmy od uporządkowania terenu
wokół plebanii (rozbiórka drewnianych baraków, nawiezienie ziemi
i wyrównanie terenu), następnie uporządkowany został plac przy
budynkach gospodarczych i przeprowadzona korekta drzewostanu.
Jeszcze na jesieni oczyszczono i pomalowano dach na przybudówce
kościoła wymieniono okienko w kruchcie oraz przeprowadzono prace
konserwacyjno-naprawcze przy organach (uszczelniono kontuar,
oczyszczono stożki wlotu powietrza, odwieszono manuał drugi). Remontu
wymagał przede wszystkim jednak budynek plebanii, który tak wielkim
wysiłkiem Parafian został wzniesiony ćwierć wieku temu.
W trakcie prac:
· wymieniono 15 okien i drzwi balkonowe,
· zamontowano 7 parapetów wewnętrznych,
· wyczyszczono, zmodyfikowano i przemalowano kraty w większości okien,
· udrożniono szyby wentylacyjne w kominach,
· oczyszczono rynny na dachu plebanii i niedrożne rury spustowe,
(zalane ściany w narożnych pokojach są na razie osuszane),
· odrestaurowano dębowe drzwi wejściowe na plebanię,
· odnowiono i umeblowano kancelarię parafialną,
· odnowiono podłogi drewniane w trzech pokojach oraz schody na piętro,
· wyremontowano łazienkę oraz pokój gościnny z przedpokojem i małą
łazienką (płytki, armatura),
· pomalowano łącznie osiem pomieszczeń i klatkę schodową
· przeprowadzono niezbędne prace hydrauliczne na plebanii: wymieniono
przerdzewiałą rurę powrotną wody centralnego ogrzewania, przerobiono
instalację hydroforową, wymieniono dziewięć grzejników,
· stare grzejniki rurowe typu Fawira w piwnicy i na klatkach schodowych
zastąpiono żeliwnymi z demontażu,
· Wykonano szereg innych prac naprawczych (poprawki murarskie,
dekarskie, przeróbki inst. elektrycznej).
Poważniejsze prace odbywały się pod nadzorem lub wg projektu p. arch.
Katarzyny Puchały z Częstochowy, która nieodpłatnie służyła swoją pomocą.

Za złożone ofiary, prace na rzecz parafii wykonane osobiście
oraz wszelką życzliwą pomoc – składam
z kapłańskiego serca płynące BÓG ZAPŁAĆ.
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Pragnę dodać, że podjęte w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi starania
o uregulowanie prawa własności gruntów parafialnych, na których znajduje się
kościół, plebania, cmentarz i kaplica w Jankach, zakończyły się wydaniem decyzji
przyznającej parafii tytuł własności wspomnianych działek.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
KOŚCIÓŁ
W poniedziałek 2 marca odbyły się oględziny stanu budynku kościoła
z udziałem konserwator z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
p. architekt oraz specjalisty od osuszania starych budynków. W stępna
ocena wskazuje na dużą wilgotność powietrza (woda spływająca po ścianie
za ołtarzem, wilgoć na ścianach wychodząca nad boazerię) i obecność
grzyba pleśniowego. Wilgoć jest spowodowana:
1. Brakiem w entylacji i m ożliw ości w yw iew u nagrom adzonej pary
wodnej po Mszach św.- problem zostanie rozwiązany przez przekucie
otworów nawiewnych i wywiewnych i montażu
e w e n tu a ln ych w e nty lato ró w (tz w . w ym u sz o ny o bie g p o w ietrz a).
2. Zawilgoceniem ścian zewnętrznych. Brak jest izolacji poziomej, która
zapobiegałaby podciąganiu wody przez cegłę i spoinę (tzw. podciąganie
kapilarne). Brak izolacji powoduje zasolenie, a to z kolei odpadanie tynku
w wyniku krystalizacji soli. Jeszcze w marcu przeprowadzone będą
badania oceniające procent wilgotności murów kościoła. Zlikwidowanie
efektu podciągania wody możliwe jest poprzez wykonanie tzw. przepony
poziomej, polegającej na wywierceniu w murze otworów w określonych
odstępach i wstrzyknięcie specjalnego preparatu, który rozchodząc się w
ścianie skutecznie blokuje przenikanie wody. W opinii ekspertów, tę
czynność należałoby zrobić jako pierwszą, przed jakimkolwiek remontem,
malowaniem wnętrza czy zewnętrznej elewacji kościoła.
Inne konieczne prace przy kościele:
- w ym iana rynien i rur spustow ych (oprócz rynny od strony plebanii),
- lik w id acja p rzeciek u n a p o łu d n io w o -w sch o d n im ro gu d ach u ,
- napraw a elem entów m urow ych (ogniom ur od strony w ejścia, część
elew acji nad daszkiem , ozdobne m isy wraz z postum entam i, wieżyczka
s y g n a t u r k i , e l e w a c j a n a d w e jś c i e m d o z a k r y s t i i , r ó g p ł d . - w s c h .
-malowanie dachu.
CMENTARZ
- utwardzenie wjazdu gospodarczego na cmentarz i placu pod śmietnik
OTOCZENIE KOŚCIOŁA W JANKACH
- uporządkowanie drzewostanu
ŁADZIN
- instalacja nagłośnienia
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ZAPRASZAMY

na pielgrzymkę do Ziemi Świętej
Ziemia święta, ojczyzna ziemskiego życia Jezusa to miejsce szczególne
na naszym globie. Tutaj, „gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał syna
swego zrodzonego z niewiasty”, tutaj „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami”. Tutaj Jezus Chrystus ogłosił światu
Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tutaj złożył Ojcu Niebieskiemu
swoje życie w ofierze za zbawienie świata. Tutaj, umierając, dał
uczniom swoją Matkę. Tutaj, jako pierwszy mieszkaniec ziemi
zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i przez to zapowiedział przyszłe
powszechne zmartwychwstanie. Tutaj zesłał na swoich uczniów Ducha
Świętego. Tutaj przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Program pielgrzymki
Termin: 04 – 11.10.2015 r. Cena: 3.250 zł. + 130 USD

Dzień 1. KATOWICE (Pyrzowice)– TEL AWIW – TYBERIADA
Wylot z Katowic. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Przejazd do Tyberiady.
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 2. TABGHA – KAFARNAUM – YARDENIT – GÓRA TABOR
Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego.
Przejazd do Tabghy, miejsca cudu rozmnożenia chleba i ryb. Kościół
Prymatu św. Piotra. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do
Kafarnaum, Przejazd na Górę Błogosławieństw. Rejs drewnianą łodzią po
Jeziorze Galilejskim. Przejazd do Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu
Jezusa. Następnie wjazd na Górę Tabor i zwiedzanie Bazyliki
Przemienienia Pańskiego.
Dzień 3. KANA GALILEJSKA – NAZARET – WZGÓRZA GOLAN
Przejazd do Kany Galilejskiej, wizyta w Kościele Franciszkanów miejsca
pierwszego cudu Chrystusa. Wizyta w Nazarecie. Zwiedzanie Bazyliki
Zwiastowania. Przejście do Kościoła św. Józefa, Przejazd na Wzgórza Golan
wzdłuż granicy izraelsko – syryjskiej.
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Dzień 4. HAJFA – CEZAREA – TEL AWIW – BETLEJEM
Wyjazd z Tyberiady przejazd do Hajfy, wjazd na górę Karmel z Kościołem
Stella Maris . Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei. Herodiański
akwedukt. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej
części miasta- Jafy. Przyjazd do Betlejem.
Dzień 5. BETLEJEM – EIN KAREM
Zwiedzanie Betlejem. Bazylika Narodzenia Pańskiego. Grota Mleczna.
Kościół św Katarzyny , Pole Pasterzy. Wizyta w Ein Karem. Sanktuarium
Nawiedzenia św. Elżbiety oraz Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Dzień 6. GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON – JEROZOLIMA –
YAD VASHEM
Wizyta na Górze Oliwnej. Zwiedzanie Kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz)
Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, Zobaczymy
także Cmentarz Żydowski . Bazylikę Agonii (zwana także Kościołem
Wszystkich Narodów).Ogród Oliwny – Getsemani. Przejazd na Górę Syjon,
Kościół Zaśnięcia NMP, Kościół św. Piotra „In Gallicantu” Następnie udamy
się do Wieczernika. Przejście pod Ścianę Płaczu. Przejazd do Yad Vashem,
Muzeum Historii Holocaustu.
Dzień 7. JEROZOLIMA – JERYCHO – QUMRAN – MORZE MARTWE
Zwiedzanie Jerozolimy: „Via Dolorosa” droga krzyżowa w kierunku
Bazyliki Grobu Pańskiego. Przejazd do Jerycho. Góra Kuszenia, Podróż do
Qumran, miejsca odnalezienia zwojów z nad Morza Martwego. Przejazd
nad Morze Martwe, Czas wolny na kąpiele błotne.
Dzień 8. TEL AWIW – KATOWICE (Pyrzowice)
Transfer na lotnisko Ben Guriona. Wylot do Katowic - Pyrzowic.
Zakończenie pielgrzymki.
Cena zawiera: Bilet lotniczy Katowice – Tel Awiw – Katowice, opłaty
lotniskowe, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
zakwaterowanie w pokojach dwu i trzy osobowych, w hotelach 3
gwiazdkowych – zgodnie z programem pielgrzymki, 2 posiłki dziennie,
udział w programie pielgrzymki, bilety wstępów do zwiedzanych
obiektów, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania,
u bez pi ec zeni e kos z t ów lec ze ni a, nas tęps tw ni es zc zęś li wyc h
wypadków, bagażu, chorób przewlekłych.
Cena nie zawiera: wydatków własnych, przejazdu na trasie do Pyrzowic.
Uwagi: Program jest ramowy i może ulec zmianie. W każdym dniu
pielgrzymki zostanie odprawiona Msza Święta.
Zakwaterowanie w Tyberiadzie oraz w Betlejem. Dopłata do pokoju 1
osobowego – 210 USD.
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