PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

"A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo
byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo

MSZA ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE: Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo" (Mt 9:32-38).
godz.: 17.30 (okres letni)
KANCELARIA PARAFIALNA:
wtorek, środa, czwartek, piątek
godz. 16.30 – 17.00

P

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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Moi drodzy,
Na progu Świąt Wielkiej Nocy kieruję
do Was kolejny numer naszego pisma.
Przekazuję w nim ważne informacje
dotyczące najbliższych dni, a więc
program rekolekcji oraz obchodów
Triuduum Paschalnego. W tym numerze
nie braknie też cennych wiadomości
z życia parafii, tak bieżących, jak i tych
sprzed lat. Dzielę się z Wami moimi
spostrzeżeniami na temat ważnych
wydarzeń, które nas czekają. Zapraszam
do lektury pisma i do zgłaszania uwag co
do jego wyglądu i treści.
.
Wciąż czekam na chętnych, którzy zajęliby się redakcją stałych rubryk.
Wszystkim Drogim Parafianom i ich świątecznym Gościom życzę wielu
łask Bożych płynących od Zmartwychwstałego Pana.
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wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Kwartalnik parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

Pw

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE:
godz. 7.30, 9.00, 12.00,
Janki - godz. 10.30
Ładzin - sobota, godz. 17.30

MODLIMY SIĘ
O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

OPIEKUN
pw. św. Jó
fia
ze
a
ar

Kontakt: tel.: 34 311 16 84 e-mail: iparafia@op.pl

h

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
Makowiska, ul. Radomszczańska 56/62;

Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz

Jak każdego roku, w IV Niedzielę Wielkanocną,
zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół
zaprasza do modlitwy o nowe powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Niedziela
ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania,
(17 do 24 kwietnia). Wszystkich, którym na
sercu leży sprawa powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych prosimy o włączenie się
w tych dniach w wielką modlitwę Kościoła
o licznych i świętych szafarzy Bożych tajemnic.
Aby dowiedzieć się więcej o życiu i pasjach
k a p ł a n ó w, p o z n a ć c o d z i e n n o ś ć ż yc i a
w Częstochowskich Seminariach Wyższym
i Niższym, zapraszam na strony:
www.kaplani.com.pl
www.seminarium.czest.pl
www.nsd.niedziela.pl

Nieśmy dobroć w sercu niczym chleb na dłoni...
Szymon Czechowicz (1689 - 1775) - Zmartwychwstanie
Betlejem - miejsce narodzin
Chrystusa

PRZED NAMI...
MARZEC
16.03 – Odwiedziny chorych w domach
17-19.03 – rekolekcje parafialne
18.03 – dzień spowiedzi rekolekcyjnej
19.03 – Odpust ku czci św. Józefa
20.03 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
24-26.03 – Triduum Paschalne
27.03 – Wielkanoc. Przejście na czas letni.

KWIECIEŃ
01.04 – I piątek miesiąca. Msza św.
w intencji wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
02.04 – I sobota miesiąca. Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu NMP
03.04 – Niedziela Bożego Miłosierdzia
03-10.04 – Tydzień Miłosierdzia
04.04 – Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego
17-24.04 – Tydzień Modlitw o Powołania
23.04 – Uroczystość św. Wojciecha,
Patrona Polski

PASCHALIKI WIELKANOCNE
Paschaliki są to małe świece,
wzorowane na paschale, symbolizującym Chrystusa. Obecne
w domach mają przypominać
o religijnym charakterze Świąt
Wielkiej Nocy. Wierni przynoszą swoje paschaliki na liturgię
światła w Wielką Sobotę,
a także zapalają je na stole
podczas śniadania wielkanocnego. Nabywając paschaliki
wspieramy dzieła charytatywne
Caritas.

ODWIEDZINY CHORYCH

Przedświąteczne odwiedziny chorych
i starszych wiekiem odbędą się w środę
.
16 marca. Zgłoszenia w zakrystii.
Ponieważ post eucharystyczny nie obowiązuje chorych, mogą oni spożyć
MAJ
śniadanie, przyjąć leki i spokojnie ocze03.05 – uroczystość NMP Królowej Polski. kiwać na kapłana.
Msza św. polowa w Patrzykowie
MSZA ŚWIĘTA ZA
przy krzyżu
ZMARŁYCH
JÓZEFÓW
06.05 – I piątek miesiąca
07.05 – I sobota miesiąca
08.05 – Odpust w Jankach ku czci
św. Stanisława BM (godz. 12.00)
13.05 – spowiedź przed uroczystością
rocznicy I Komunii św.
15.05 – Uroczystość Zesłania Ducha Św.
15.05 – Rocznica Pierwszej Komunii
św. (godz. 12.00)
20-22.05 – parafialna pielgrzymka
do Lwowa
22.05 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
26.05 – Uroczystość Bożego Ciała
19 marca, godz. 9.00
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
17-19 marca 2016 r.
CZWARTEK – 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 rekolekcyjną
14.30 – Ładzin - Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30 – Janki - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
PIĄTEK – 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 rekolekcyjną
14.30 – Ładzin - Msza św. (Spowiedź od 14.00)
15.00 – Janki - Msza św. (Spowiedź od 14.30)
17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania
SOBOTA – 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. Michał Jędrzejski (KUL)
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WIELKI TYDZIEŃ
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 całonocna
WIELKA SOBOTA
- godz. 9.00-13.00 - poświęcenie 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
- godz. 18.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej
- adoracja do godz. 22.00

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- godz. 6.00 – Procesja Rezurekcyjna
- pozostałe msze – godz. 9.00, 10.30 (Janki), 12.00

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
- Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego dla naszego kościoła
- Przynosimy do kościoła Skarbonki Caritas z jałmużną dla ubogich
M. Rusajczyk
- Koronka do Bożego Miłosierdzia oFot.
godz.
15.00
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MILCZĄCY ŚWIADEK ZMARTWYCHWSTANIA
Nikt z ludzi nie był naocznym świadkiem samego momentu zmartwychwstania Pana Jezusa.
Jego ciało przed złożeniem do grobu zostało zawinięte w lnianą tkaninę o długości 4 m 36
cm i szerokości 1 m 10 cm. Ten grobowy całun zachował się do naszych czasów
i przechowywany jest w Turynie we Włoszech.
Na Całunie Turyńskim utrwalone jest niezwykle
precyzyjne, w negatywie fotograficznym, trójwymiarowe odbicie martwego ciała Jezusa. Natomiast
liczne plamy krwi grupy AB są w pozytywie.
Wizerunek Ukrzyżowanego na Całunie jest anatomicznie perfekcyjny, są tam widoczne rany spowodowane biczowaniem, koronowaniem cierniem,
niesieniem krzyża itd. Współczesna nauka nie jest
w stanie w pełni wyjaśnić mechanizmu przeniesienia wizerunku z ciała na płótno. Dlatego naukowiec
J. Jackson napisał: „Na podstawie procesów fizykochemicznycb do dziś poznanych, mamy podstawy,
aby twierdzić, że wizerunek całunowy nie powinien
zaistnieć, lecz jest on rzeczywisty, nawet, gdy nie
jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak powstał”. Badania
naukowe mówią, że obraz na Całunie powstał na
Negatyw odbicia twarzy z Całunu
skutek wybuchu nieznanej energii od wewnątrz, co
spowodowało "przypalenie" powierzchni włókien w przezroczystym żółtym kolorze.
Odbicie jest niezmywalne, nie można go niczym wywabić. Eksperci medycyny sądowej,
opierając się na znajomości procesu krzepnięcia krwi, twierdzą, że ciało Jezusa zostało
zawinięte w Całun po dwóch i pół godzinach od śmierci i pozostało w nim nie dłużej niż 36
godzin, gdyż nie pozostawiło żadnych śladów pośmiertnego rozkładu. Co więcej, na Całunie
widać nienaruszone skrzepy krwi i nie ma śladów odrywania płótna od ciała,
a więc z całą pewnością nikt ciała Pana Jezusa z Całunu nie wyjmował. W jaki więc sposób
przeniknęło ono przez lnianą tkaninę, nie naruszając jej struktury? Skąd pochodziło
promieniowanie, które spowodowało utrwalenie na Całunie tego niesamowitego,
trójwymiarowego obrazu całego ciała? Jedyną rozsądną odpowiedź może dać tylko wiara:
dokonało się to wszystko w momencie zmartwychwstania Jezusa. Ojciec Święty Jan Paweł
II, powołując się na wieloletnie wszechstronne badania naukowe z różnych dziedzin
wiedzy, powiedział: „Przyjmując argumenty wielu uczonych, święty Całun Turyński jest
szczególnym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz
jednocześnie zaskakująco wymowny! (Turyn, 13.04.1980). Dla człowieka wierzącego
istotne jest przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii (...). Każdy człowiek
wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. Całun jest
znakiem naprawdę niezwykłym, odsyłającym do Jezusa, prawdziwego Słowa Ojca,
i wzywającym człowieka, by naśladował w życiu przykład Tego, który oddał za nas samego
siebie" (Turyn, 24.05.1998).
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ŻYWY RÓŻANIEC
"Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na
Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym
wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca,
odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii
z liturgią, w kontekście codziennego życia."
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

W naszej parafii istnieją trzy Koła Żywego Różańca (Janki – Róża
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Ładzin – Róża
Najświętszej Maryi Panny i Makowiska – Róża św. Józefa Oblubieńca NMP). Członkowie
podzieleni są na grupy zwane „Żywymi Różami“. Żywa Róża (albo Koło) składa się z 20 osób
(tylu, ile jest tajemnic w różańcu), a każda z tych osób odmawia codziennie przynajmniej
jedną tajemnicę (dziesiątkę) różańca. Przy zmianie tajemnic, co miesiąc, wszystkim
członkom przydziela się kolejną tajemnicę do odmawiania, w taki sposób, aby w „Żywej
Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc,
w całej Róży rozważany jest cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka zasługa,
jakby odmówili cały różaniec.
Intencje modlitewne wyznaczone przez Ojca św. na najbliższe miesiące:
Marzec
- Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły
wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
- Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż
silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.
Kwiecień
- Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
- Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród
konfliktów polityczno-religijnych.
Maj
- Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by
doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.
- Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania
różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.
Czerwiec
- Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w
wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.
- Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością
Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.
Informacje:
· Zmiana tajemnic różańcowych dokonuje się w pierwsze niedziele miesiąca.
· Od pierwszej niedzieli marca modlimy się w nowych intencjach i nowymi tajemnicami.
· Kompletujemy 4-tą Różę Różańcową św. Michała Archanioła, zapraszamy chętnych.
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DNI KRZYŻOWE
CZYLI PRADAWNA TRADYCJA ROLNIKÓW
Historia dni krzyżowych sięga ponad 1500 lat. Narodziła
się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły
gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert (V w),
biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie
procesji
błagalnych
na
trzy
dni
przed
Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje
były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie
w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię,
a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież
Leon III. Właściwym terminem obchodu tych „dni” jest
święto św. Marka (25 kwietnia) i trzy dni poniedziałek,
wtorek, środa w tygodniu poprze-dzającym Niedzielę
Wniebowstąpienia Pańskiego.
W tym czasie zanosi się modlitwy błagalne o dobre
urodzaje zapewniające dostatek chleba powszedniego.
Modlitwy o dobry urodzaj są właściwym rozwinięciem wezwania z „Ojcze nasz" – „chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Nazwa tych dni wywodzi się od procesji,
które odbywają się z kościoła parafialnego pod przewodnictwem kapłana, do kapliczek
lub krzyżów przydrożnych wśród pól. Celem tych procesji jest dziękowanie Panu Bogu
za otrzymane dobrodziejstwa i prośby o błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca
się wtedy pola, wierni modlą się o ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi
klęskami oraz o dobry urodzaj. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są również dniami
modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Jeśli chodzi o formularze Mszy Świętej, którą
odprawia się przed lub po procesji; w poniedziałek zaleca się Mszę św. „w okresie
zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i w środę - „za głodujących”.
Zadbajmy o to, aby zwyczaj wychodzenia z modlitwą poza kościoły nie ograniczał się
jedynie do procesji Bożego Ciała. Warto zachować dla przyszłych pokoleń piękny zwyczaj
nabożeństw majowych/czerwcowych, odprawianych przy przydrożnych kapliczkach oraz
tradycję obchodzenia dni krzyżowych.
Oskar Juchnik, Częstochowa

Poświęcenie pól z modlitwami o urodzaje:
25.04 – Makowiska
14.05 – Ładzin
03.05 – Patrzyków
16.05 – Janki; Patrzyków od Łążka
09.05 – Czerkiesy
17.05 – Podładzin
10.05 – Stare Gajęcice
24.05 – Nowe Gajęcice
11.05 – Podmurowaniec
Zapraszam wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości do włączenia się
w przygotowanie mszy św. polowych i do licznego udziału w nich.
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Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ
Wspomnienia Ks. Franciszka Olka

1955
Ponieważ i w tym roku, mimo pisma, władze administracyjne nie udzieliły
zezwolenia na nauczanie religii w szkole, nauka skoncentrowała się w dwóch
punktach, tj. w kościele i w kaplicy w Jankach. Frekwencja jednak była bardzo
słaba. Zezwolenia nie otrzymaliśmy także na procesję w Dni Krzyżowe.
W maju przyjechali malarze do
kościoła. Pierwszym z nich był
Józef Nitka, Łukasz Karwowski,
Łada Tajber, Irena Gerard –
wszyscy z Krakowa. Roboty
rozpoczęto od czerwca.
W czasie ostatnich nieszporów
Bożego Ciała miał miejsce
niezwykły wypadek. W czasie
procesji do pierwszego ołtarza
urwało się serce największego dzwonu i z wysokości 8 metrów wpadło między
ludzi. Mogły być trupy, a skończyło się tylko na zdarciu, a raczej na przecięciu
skóry u Grzesiaka Józefa z Czerkies, Stanisławy Łakomej z Czerkies i uderzeniu
w nogę u Józefa Piechury z Patrzykowa.
Dnia 19 czerwca o. Tadeusz Michalik T.J.
przeprowadził
Dzieło
Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rodzinach.
Poświęciło się ponad 400 rodzin Sercu
Jezusowemu. Malowanie dobiega końca. Jak
wszędzie tak i tu były zdania rozbieżne.
Niektórym nieJ. E. ks.
podobała
Bp. Z. Goliński się czerwień na
sklepieniu w prezbiterium. Mówili, że to
pachnie komuną. Trzeba było wyjaśnić,
że w
Fot. Archiwum parafii
uroczystości męczenników, Zielone Świątki
Kościół używa również koloru czerwonego,
choć apostołowie komunistami nie byli.
Według orzeczenia Komisji Kurialnej, malarze
zdali egzamin. Pozostał jeszcze problem ołtarzy
i kościółka w Jankach. Rusztowanie po
trzyletnim pobycie w kościele zostało z niego
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usunięte. Nadszedł termin wizytacji kanonicznej. Wizytował ordynariusz J.E. Ks.
Bp Zdzisław Goliński. Witały go wszystkie stany przed bramą wzniesioną przed
kościołem. W imieniu ojców – Chałaczkiewicz Józef, matki reprezentowała
Balcerzakowa Anna, młodzież męską Bernaś Stanisław, żeńską – Kulińska Maria.
Straż Pożarną Mruszczyk Wincenty, a Gromadzką Radę, jej przewodniczący,
Wawrzak Franciszek. Po ingresie i sprawozdaniu proboszcza, Ks. Biskup
przemówił, a następnie bierzmował dzieci. Na drugi dzień przemawiał do matek,
dzieci, celebrował, a wreszcie dokonał poświęcenia polichromii. Kolejnego dnia
wizytował kościółek w Jankach, w którym też już czekało rusztowanie. Do
malowania przystąpiono we wrześniu. Malowały: p. Tajber i p. Gerard, a p. Nitka
odnawiał ołtarze w kościele parafialnym. Poświęcenia polichromii w Jankach
dokonał o. Nawrocki, a ołtarzy w Makowiskach ks. Dziekan Wiśniewski. Znowu
Kościół w Jankach
nieporozumienia. W Jankach
potrzebowali
jajek, a w Makowiskach inna
technika.
Kościół
w Makowiskach
Znowu trzeba było wyjaśniać. Dzięki Bogu, że się skończyło.
10 lipca miało miejsce oberwanie chmury – stawy wylały, łąki stały się stawem,
a droga na Czerkiesy rzeką.
„Obrona Jasnej Góry” - grafika ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
W
tymże
roku
przypada 300-setna
rocznica obrony Jasnej
Góry, a rok 1956
ogłoszono jako Rok
Maryjny w całej Polsce
w związku ze ślubami
Jana Kazimierza.
Zestawienie
roczne
przedstawia się następująco:
urodzonych
94, w tym chłopców
43, a dziewcząt 51.
Nieżywo urodzonych 4, bliźnięta w dwóch przypadkach, z małżeństw cywilnych 3,
bez kontraktu cyw. 3, w szpitalu 14. Jeśli chodzi o poszczególne wsie: Patrzyków
16, Makowiska 33, Trzebca 2, Gajęcice 22, Ładzin 13, Janki 7, Łężce 1. Zmarło w
tym roku 37, z tego dzieci 11 a dorosłych 26. Małżeństw religijnych zawarto 27.
Chorych odwiedziłem 48, do I Komunii św. przystąpiło 63 dzieci, a do
bierzmowania 428 osób.
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JUBILEUSZ 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Na bieżący rok przypada szczególna, jubileuszowa 1050.
rocznica chrztu Polski. Chrzest księcia Polan, Mieszka I,
w 966 roku był jednym z przełomowych wydarzeń
w historii Polski i Polaków. Znaleziska archeologiczne
oraz istniejące źródła pisane sugerują, że mógł on
nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, zlokalizowanej
nieopodal grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby
rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się
dorosły człowiek. Według niektórych historyków miejscem chrztu mógł być tez Poznań.
Kronikarz z XII w., Gall Anonim, twierdzi, że do przyjęcia chrześcijaństwa
z Zachodu namówiła Mieszka I jego żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Jej zasługą
było wprowadzenie do Polski duchownych z wyposażeniem liturgicznym.
Tradycja przypisuje jej także założenie kościołów: Najświętszej Maryi Panny na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz Świętego Jerzego i Świętego Wita w Gnieźnie.
Książę Polan zawarł małżeństwo z Dobrawą licząc na przyjaźń z władcą Czech i wspólne
działanie przeciw Związkowi Wieleckiemu - groźnemu wówczas Polsce sąsiadowi znad
Bałtyku. Z terenu Czech przybyli także pierwsi misjonarze. Wielokrotnie w historiografii
podkreślano, że książę Polan obawiał się ekspansji niemieckiej, przed którą miało go
uchronić porzucenie pogaństwa. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że decyzja Mieszka
I, którą na pewno zaakceptowała większość jego krewnych i elit rodowych Polan, była
krokiem niezwykle odważnym. Zdarzały się próby dowodzenia, że chrześcijaństwo
pojawiło się na ziemiach polskich jeszcze w okresie przedhistorycznym. Nie ma jednak
po temu żadnych podstaw - ani historycznych, ani archeologicznych. W ówczesnej
sytuacji nową wiarę nieść mogli tylko kupcy albo idący ich śladami misjonarze. Jeśli
spojrzymy na rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, bez trudu
dostrzeżemy, że Wielkopolska i gród Polan były zlokalizowane zupełnie na uboczu.
Marginalne położenie sprawiało, że misjonarze chrześcijańscy raczej nie mieli szans, by
tam dotrzeć. Historycy zajmujący się epoką średniowiecza są zgodni, że wydarzenie to
radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i Kościoła. Fakt przyjęcia chrztu
przez Mieszka I miał jak na tamte czasy ogromne znaczenie, które owocuje po dzień
dzisiejszy. Może dziś nie wszystkie skutki mają aktualność, bowiem wiele z nich przeszło
już w zapomnienie. Przyjęcie chrztu miało jednak ogromne znaczenie zarówno pod
względem religijnym jak kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym oraz
pod wieloma innymi względami. Chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji
zachodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne znaczenie na naszym kontynencie.
Przyjęcie chrześcijaństwa dopełniło procesu państwotwórczego w wymiarze ideowym
i etycznym. Wypływający z chrześcijańskiej wiary system wartości stał się od tej pory
i pozostaje do dziś fundamentem lub punktem odniesienia w wyborach Polaków,
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aktywnych w służbie Narodu i Państwa. Warto też przypomnieć, że od chwili przyjęcia
chrztu na terenie Polski zaczął postępować dynamiczny rozwój Kościoła w wymiarze
instytucjonalnym. Już w roku 968 powstało biskupstwo w Poznaniu, a w roku 1000
arcybiskupstwo w Gnieźnie (zostało ono powołane na cześć władcy Państwa
Cesarskiego - Ottona III, który odwiedził w tymże roku Polskę). Gnieźnieńskie
arcybiskupstwo sprawowało władzę nad trzema biskupstwami, znajdującymi się we
Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. Nastąpił również szybki rozwój organizacji
kościelnych. Z czasem powstawały coraz to nowe biskupstwa. Rozwój organizacji
kościelnej, której podstawową jednostką stała się parafia, stał się drogą dotarcia do
wielu z nauką Chrystusa, więc rozwój instytucjonalny przełożył się bezpośrednio na
wymiar duchowy. To dzięki przyjęciu chrztu nastąpiło zjednoczenie państwa Polan.
Uniknięto podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo
Cesarskie. Dzięki temu zawarto sojusz z Czechami oraz nastąpiło zacieśnienie
stosunków, co dla obrony miało swoje istotne znaczenie. W X wieku jedynie w ramach
wspólnoty państw chrześcijańskich można było myśleć o prowadzeniu skutecznej
polityki międzynarodowej. Kościół chrześcijański potwierdzał nową strukturę
społeczną i popierał władzę książęcą, wzmacniając tym samym pozycję państwa.
Z Europy zachodniej
napływać
zaczęło
duchowieństwo, jedyni
wówczas
wykształceni
ludzie mogący prowadzić
kancelarię, kontrolować
skarb
państwa
oraz
współdecydować o sile na
arenie międzynarodowej.
Przeżywany
Jubileusz
1050-lecia chrztu Polski
zobowiązuje każdego z
nas do odważnego i
wiernego podjęcia wszystkich wezwań i zobowiązań, które wypływają
z przyjętego przez Polskę, a tym samym i nas samych chrztu. Rocznica ta zobowiązuje
również do refleksji nad konsekwencjami tego faktu zarówno dla teraźniejszości jak
przyszłości. Obserwacja tego, co dzieje się na naszych oczach staje się wielkim
wyzwaniem do takiego przedsięwzięcia. Dziś po 1050 latach od przyjęcia chrztu
niemniej mamy pogaństwa, pogańskich zwyczajów i praktyk, w swojej istocie bardzo
podobnych do tych, które kiedyś porzucił Mieszko I, oraz inni europejscy władcy
przyjmujący chrzest. Jest to szczególnie zauważalne we współczesnej Europie, tracącej
swoją religijną i kulturową tożsamość. Być może w tą szczególną jubileuszową rocznicę
warto się nad tym głębiej zastanowić?
Piotr Nicpoń
historyk, politolog
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SPRAWY GOSPODARCZE
REMONTY - INWESTYCJE

Ważniejsze prace materialne podjęte w ostatnim czasie:
1.Dokończono wymiany oświetlenia kościoła na energooszczędne. W tym celu
zakupiono i zainstalowano szynoprzewody oraz reflektory o odpowiedniej mocy.
2.Pomalowano ściany w prezbiterium kościoła.
3.Dokonano oględzin stropu kościoła pod kątem docieplenia go wełną mineralną.
4.Wymieniono oprawy lamp w przejściu miedzy kościołem a plebanią.
5.Przeprowadzono ziemią przewody elektryczne i nagłośnieniowe
(plebania-kościół).
6.Przygotowano projekt wzmocnienia stropu kościoła w Jankach.
7.Wykonano prace remontowe w celu usunięcia awarii instalacji hydraulicznej
na plebanii (korozja stalowych rur).
8.Wykonano szereg prac w nieużywanych pomieszczeniach plebanii, które
docelowo będą służyć za miejsce prób i spotkań dzieci i młodzieży, zwłaszcza
w okresie zimowym.
Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy swoimi datkami
na tacę, szczególnie w II niedzielę miesiąca, wspierają kościół dając tym wyraz
troski o nasz wspólny dom.

RUSZA PARAFIALNA STRONA INTERNETOWA

www.makowiska.pl
Zapraszamy na parafialną stronę Internetową, która już wkrótce zostanie
uruchomiona. Znajdziemy tutaj aktualności z życia parafii, ogłoszenia parafialne,
wykaz bieżących intencji mszalnych, informacje dotyczące historii naszego
kościoła i parafii oraz sylwetki księży związanych duszpastersko z Makowiskami.
Na stronie przeczytamy również relacje z naszych wycieczek i pielgrzymek,
a w galerii zdjęć obejrzymy fotograficzny zapis naszych przeżyć. Zapraszam
i zachęcam wszystkich parafian jak również tych, którzy czują się w jakikolwiek
sposób związani z parafią św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach do
korzystania z dobrodziejstwa tej strony nie tylko w zakresie bieżących wydarzeń
i informacji, ale także do pogłębiania za jej pośrednictwem wiedzy na
temat dziejów parafii i kościoła.
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI DO WIECZNOŚCI
† Klaudia Modlińska, l. 15 (04.01)

† Janina Botór, l. 88 (24.01)

† Aniela Kotyla, l. 96 (21.01)

† Bolesław Suchan, l. 56 (26.01)

† Tadeusz Mesjasz, l. 80 (22.01)

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Przed 50-ciu laty w sakramentalny związek małżeński wstąpili:

. Ryszard Sekuła i Jadwiga Garbacz (02.01.1966)
. Zygmunt Okoń i Irena Charciarek (02.01.1966)
. Tadeusz Ochętal i Teresa Gładysz (15.01.1966)
. Tadeusz Malatyński i Kazimiera Kula (05.02.1966)
. Stanisław Bzdak i Marianna Grądzik (19.02.1966)
. Józef Bojór i Agnieszka Aleksandrowicz (20.02.1966)
. Zdzisław Sobera i Elżbieta Pacak (11.04.1966)
. Józef Wrona i Kazimiera Jabłońska (11.04.1966)
. Marian Dłubak i Sabina Kowalczyk (17.04.1966)
. Andrzej Walaszczyk i Weronika Mela (24.04.1966)
. Hieronim Rojek i Janina Nowak (05.06.1966)
. Stanisław Kiełtyka i Anna Kulińska (11.06.1966)
. Jan Związek i Elżbieta Mielczarek (25.06.1966)
. Zdzisław Smolarek i Maria Kotyla (02.07.1966)
. Zdzisław Chłopaś i Irena Kutarba (06.08.1966)
. Józef Haduch i Teresa Bednarska (07.08.1966)
. Józef Michalak i Sabina Hłopaś (20.08.1966)
. Mirosław Stanik i Czesława Majdzik (20.08.1966)
. Józef Pietryka i Marianna Franczak (21.08.1966)
. Mirosław Bęben i Anna Urbaniak (28.08.1966)
. Eugeniusz Drab i Janina Bernaś (25.09.1966)
. Zenobiusz Pawełoszek i Zdzisława Banaszkiewicz (15.10.1966)
. Stefan Modliński i Michalina Wdowińska (15.10.1966)
. Czesław Pilarczyk i Maria Mruszczyk (16.10.1966)
. Marian Franczak i Irena Kasielska (30.10.1966)
Drogim Jubilatom obchodzącym w tym roku Złoty Jubileusz Małżeństwa
życzymy obfitości Bożych darów, dobrego zdrowia i opieki Matki Najświętszej
na dalsze lata życia.
Tym zaś, których zabrakło już wśród nas, niech Bóg pozwoli cieszyć się Wieczną
Miłością w Swoim Domu.
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MAJ - MIESIĄC MATKI BOŻEJ

Polskie przysłowia ludowe na maj

Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób
Najświętszej Maryi, Oblubienicy Józefa Patriarchy.
Ten najpiękniejszy miesiąc Kościół poświęca Tej,
która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi. Jest to
miesiąc
nabożeństw,
podczas
których
rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach
i figurach przydrożnych Litania do Najświętszej
Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią
Loretańską. Zwyczaj śpiewu litanii, niestety, coraz
bardziej zanika, a kapliczki stoją niejednokrotnie opuszczone i zaniedbane. Chciejmy w tym
majowym czasie bardziej je zauważyć, może zatroszczyć się o ich wygląd, a na pewno na
chwilę zatrzymać się przechodząc obok na krótkie Zdrowaś Maryjo... .

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy. Poniżej
znajdziemy zbiór wybranych przysłów dotyczących miesiąca maja. Przez lata ludzie
obserwowali cykliczne zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z kolejnymi miesiącami i
porami roku. Przysłowia były sposobem przekazania wniosków płynących z tych
obserwacji przyszłym pokoleniom. Nawet dziś, w dobie nowoczesnych technologii
umożliwiających coraz dokładniejsze prognozowanie pogody, ta wiedza wciąż pozostaje
użyteczna
1. Ciepły kwiecień, mokry maj - będzie zboże jako gaj.
2. Deszcz majowy, chleb gotowy.
3. Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.
4. Gdy się maj z grzmotem odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie.
5. Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
6. Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie.
7. Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
8. Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.

Historia Litanii Loretańskiej
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych
hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi
obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji,
a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości
Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.
Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r. do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII,
archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską"
dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r.
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te,
które następowały, posiadały aprobatę Kościoła.
Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo
odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675),
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo
pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny
(1995). Matko Miłosierdzia (2014) W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich
w sumie 49, a w Polsce 51. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski,
obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo
Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".

Święta Maryjne w maju 2016

Zdjęcie kapliczki z 1974 r.

DZIEŁO ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA
Siostry Józefitki z Częstochowy serdecznie zapraszają
dzieci i młodzież do podjęcia nauki w prowadzonym
przez siebie Zespole Szkół, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna
im. O. A. Kordeckiego

- Gimnazjum Specjalne
im. Św. Z. Gorazdowskiego

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
im. Św. Józefa

Prowadzimy edukację i terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, od
7. do 24. roku życia. Posiadamy internaty dla naszych uczniów, z całodobową opieką. Zespół
szkół mieści się w Częstochowie, tuż obok murów Jasnej Góry. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i terapeutów. Prowadzimy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
min. z logopedii, terapii sensorycznej, muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii, biofitbeeck,
socjoterapii, artterapii i wielu ciekawych zajęć w formie kół zainteresowań. Przy szkole działa
klub sportowy olimpiad specjalnych. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia,
rodzinną atmosferę. Tutaj dzieci odnajdują radość życia czyniąc postępy w nauce.

Zapraszamy!

3 maja (wtorek) – Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski.
13 maja (piątek) – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
16 maja (poniedziałek) - Święto NMP, Matki Kościoła (drugi dzień Zielonych Świątek)
24 maja (wtorek) - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
31 maja (wtorek) - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
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