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

WEEKENDOWE KURSY
PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Zgłoszenia chętnych par przyjmują
koordynatorzy: Małgorzata i Jan Wilkowie
pod nr tel. 343144214; e-mail: wilkowie@vp.pl .
Kursy te są alternatywą dla tradycyjnych spotkań
w ośrodkach dekanalnych. Więcej informacji
na stronie www.narzeczeni.org

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

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc
na pielgrzymkę do Ziemi Świętej
organizowaną przez naszą parafię
w dniach 4-10 października br.
Informacje w kancelarii parafialnej
lub pod nr tel. 34 311 16 84.

OPIEKUN
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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
MSZA ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE:
godz.: 17.30
KANCELARIA PARAFIALNA:
wtorek, środa, czwartek, piątek
godz. 16-30 – 17.00

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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Fot. M. Franczak

Moi drodzy,
przekazując Wam kolejny numer parafialnej
gazetki wyrażam nadzieję, że podobnie jak
pierwszy, spotka się z życzliwym przyjęciem.
Ufam, że zawarta w nim treść ubogaci naszą
wiedzę nt. wiary i Kościoła, a na parafię
pozwoli spojrzeć jako na wspólnotę serc
żyjących dla Boga. Życzę miłej lektury.
Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz

PRZED NAMI...

NABOŻEŃSTWO KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

CZERWIEC

11.06 - Zakończenie Oktawy Bożego Ciała, poświecenie wianków,
błogosławieństwo dzieci
12.06 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
13.06 - Wspomn. Niepokalanego Serca NMP/ Św. Antoniego z Padwy
21.06 - odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Białej Szl.
24.06 - Narodzenie św. Jana Chrzciciela, Msza św. za zmarłych Janów/Janiny
29.06 - Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła

LIPIEC
2.07 - I czwartek miesiąca, adoracja
Najśw. Sakramentu (17.00-17.30)
3.07 - I piątek m-ca, spowiedź od 16.30
4.07 - I sobota m-ca. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
5.07 - odpust kalwaryjski w Wąsoszu
16.07 - NMP z Góry Karmel.
24.07 - godz. 17.30 – Msza św. w 1 r. śm.
Ks. Stanisława Ładochy
25.07 - święto św. Jakuba Ap.
26.07 - niedziela, poświęcenie pojazdów
mechanicznych
28.07 - Wyjazd do Gościszowa, Msza św.
przy grobie ks. St. Ładochy

SIERPIEŃ
1.08 - I sobota miesiąca.
2.08 - NMP Anielskiej, Odpust
w Dworszowicach Pak.
5.08 - NMP Śnieżnej.
6.08 - Święto Przemienienia Pańskiego
7.08 - I piątek miesiąca, spowiedź
od 16.30
11/12.08 - nocleg pielgrzymów
z Kościerzyny
15.08 - Uroczystość Wniebowzięcie
NMP. Odpust w Pajęcznie
16.08 - odpust ku czci św. Rocha w Rząśni
24.08 - odpust parafialny ku czci
św. Bartłomieja Ap.
25.08 - wyjście pielgrzymki na Jasną Górę
26.08. - Uroczystość NMP Częstochowskiej.
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W czerwcu również:
poświęcenie pól
z modlitwami o urodzaje
15.06 - CZERKIESY, godz. 19.00
16.06 - STARE GAJĘCICE, godz. 19.00
17.06 - MAKOWISKA (przy krzyżu
misyjnym, po mszy o 17.30)
18.06 - NOWE GAJĘCICE, godz. 19.00
20.06 - ŁADZIN, godz. 18.30
26.06 - PODMUROWANIEC, godz. 19.00
29.06 - JANKI, godz. 10.30
- PODŁADZIN, godz. 15.00

24 czerwca, godz. 17.30

Msza Św. za zmarłych Janów
i Janiny połączona z nowenną
do św. Józefa.

Nabożeństwo Ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa ma swoją bogatą historię. Pomysłodawczynią
poświęcenia czerwca dla czci Serca Jezusowego była
wychowanka jednego z paryskich klasztorów - Aniela
de Sainte-Croix. Pewnego dnia dziewczynka, po
przyjęciu Komunii Świętej, pomyślała, że skoro
miesiąc maj poświęcony jest Matce Bożej, to dobrze
będzie, gdy czerwiec zostanie ofiarowany Sercu
Jezusowemu.
Miesiąc,
który
mała
Aniela
zaproponowała, nie był przypadkowy. Wiele lat
wcześniej miały bowiem miejsce ważne objawienia,
które są źródłem dla kultu Serca Jezusowego.
16 czerwca 1675 roku, kiedy siostra wizytka św.
Małgorzata Maria Alacoque modliła się w kaplicy
klasztoru w Paray-le-Monial (Francja), już po raz
trzeci objawił się jej Pan Jezus. Powiedział wtedy do
Figura Pana Jezusa stojącą w bocznym ołtarzu
niej: „Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca
i na wynagrodzenie mi przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne za zniewagi,
jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za
to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten
sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Nabożeństwo czerwcowe jest zatem tą pobożną praktyką, przez którą wyrażamy
nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą nas Pan Jezus obdarza, jak również
by wynagrodzić Panu Jezusowi te wszystkie krzywdy, których doznaje On ze
strony ludzi odrzucających Jego miłość. Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego,
popularnie zwane czerwcowym, składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz śpiewu (lub recytacji) Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. Autorką
litanii jest siostra wizytka Joanna Magdalena Joly. Litania przez nią napisana
odmawiana była powszechnie w czasie wielkiej zarazy, jaka panowała w Marsylli
w 1720 roku. Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane
1 czerwca 1857 r. w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX w 1859 roku
polecił odbywać to nabożeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod zaborami),
a w 1873 roku polecenie swe rozszerzył również na inne kraje. Warto pamiętać
również i o tym, że papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu
Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 roku. Sto lat później, nasz Rodak, Ojciec Święty Jan
Paweł II, akt ten ponowił podczas nabożeństwa czerwcowego, sprawowanego
dnia 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.
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„Przygotuję Ci serce, o Chryste...”

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Uroczystość I Komunii Świętej w Parafii
W niedzielę, 17 maja br., w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, grupa
28 dzieci przygotowanych przez p. katechetkę Renatę Koperę przystąpiła do
I Komunii Świętej. To wielka radość dla całej Wspólnoty Parafialnej, rodzin
i samych dzieci, które, jak pokazują poniższe wypowiedzi, głęboko przeżyły
tę ważną chwilę w ich życiu.
„Gdy wchodziłem do kościoła poczułem wielką ulgę, że przyjmę Pana Jezusa do swojego
serca. Kiedy przyjąłem komunię świętą byłem tak szczęśliwy, że stanęły mi łzy w oczach.
Zapamiętam tę chwilę do końca życia”.
Oskar Zachariasz

Dzieci, które przystąpiły do
I Komunii Świętej:
Bednarska Weronika
Wiktoria Mielczarek
Błasiak Jakub
Bojór Klaudia
„W dniu I Komunii Świętej najważniejsze dla mnie było
Broniszewski Miłosz
przyjęcie Pana Jezusa i pełne uczestniczenie we Mszy
Bylica
Patryk Mateusz
Świętej.Wyznałem Bogu, że jestem grzeszny. Złożyłem
Ceglarek
Weronika
Panu Bogu moje i wspólne prośby. Był to dla mnie
Chrzanowski Adam Bartosz
radosny dzień!”
Jakub Kluczny
Gałecka Sylwia Renata
Grądzik
Nicola
„Dzień Komunii Świętej był szczególnym dniem, gdyż po
Grzesiak
Jakub Adam
raz pierwszy przyjęłam do serca Pan Jezusa. Był to dzień
Jura Jakub
szczęśliwy dla mnie, dla rodziców i dla moich najbliżKasprzak Arkadiusz Kazimierz
szych. Po zakończeniu uroczystości w kościele wszyscy
goście pojechali na obiad, gdzie składali mi życzenia i
Klimczak Dominik
obdarowywali mnie prezentami.Najcenniejszym prezen- Kluczny Jakub Kacper
tem był Pan Jezus, który zagościł w moim sercu.”
Konieczny Oskar Arkadiusz
Kinga Kotyla.
Kotyla Kinga Jadwiga
Kula Klaudia
Kula Kuba
Leszczyk Jakub Andrzej
Łasoń Szymon Michał
Mesjasz Hubert Bartosz
Mielczarek Wiktoria Julia
Mostowski Juliusz
Szczęsna Kinga Maria
Szczęsna Paulina Daria
Uchroński Mateusz
Warzycha Łukasz Krzysztof
Fot. M. Rusajczyk
Zachariasz Oskar
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„Moja Komunia była wspaniała, bo przyjęłam do serca
Pana Jezusa.W tym dniu byli ze mną najbliżsi.
Chciałabym, aby Pan Jezus był ze mną na całe życie”

Fot. K. Pietrzyk

W dniu 29 maja 2015 r. w naszym parafialnym kościele miała miejsce
uroczysta Msza św. wieńcząca cykl przygotowań do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania, podczas której Ks. Bp Antoni Długosz udzielił tego
sakramentu 67 kandydatom. Ta uroczysta Eucharystia była podsumowaniem i dopełnieniem naszych zobowiązań złożonych przed dwoma laty.
W ciągu tego czasu uczęszczaliśmy na spotkania, na których poznawaliśmy
fundamenty naszej wiary, podczas wspólnych adoracji Najświętszego
Sakramentu przezwyciężaliśmy rodzące się niepewności i wątpliwości
oraz uczyliśmy się jak zbudować trwałą relację z Bogiem. Dla wielu było to
zupełnie nowe doświadczenie. Dzięki ogromnej pracy i wytrwałości
naszych duszpasterzy: śp. ks. Stanisława Ładochy oraz obecnego
proboszcza ks. Andrzeja Chrzanowskiego udało nam się stworzyć coś
wyjątkowego - nasza małą, ale zarazem wielką wspólnotę. Składamy im
serdeczne Bóg Zapłać za ogromny wkład w kształtowanie naszej wiary
i przygotowanie nas do tego szczególnego dnia. Mamy nadzieję, że
przyrzeczenia złożone w tym dniu znajdą swój wyraz w całym naszym
dorosłym życiu.
Julia Wojtyra
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WAŻNIEJSZE SPRAWY MATERIALNO-GOSPODARCZE
PODJĘTE W OSTATNIM CZASIE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Doprowadzono do końca sprawy związane z uporządkowaniem prawa
własności gruntów parafialnych z założeniem księgi wieczystej.
W Jankach usunięto wokół kościoła suche drzewa, zagrażające
bezpieczeństwu oraz przeprowadzono korektę pozostałego drzewostanu.
Prace będą kontynuowane.
Wykonano instalację nagłośnieniową w kaplicy w Ładzinie.
W części gospodarczej cmentarza utwardzono i wyłożono kostką brukową
powierzchnię 200 m2 pod kontenery i podjazd.
Wstawiono nowe okna w dzwonnicy.
Uporządkowano i wyrównano przy użyciu ciężkiego sprzętu plac podwórka
przy budynkach gospodarczych i teren przed plebanią; posiano trawę.
Odrestaurowano starą piwniczkę-ziemiankę (poprawki murarskie, wymiana
więźby dachowej i pokrycia)
Rozpoczęto naprawę elementów murowych na dachu kościoła. Dalszym
etapem będzie oczyszczenie i pomalowanie dachu (zakupiono 90 l farby).
Zakupiono nowy chodnik do kościoła o dł. 14,30 m, ufundowany przez
rodziców dzieci Pierwszokomunijnych oraz młodzież przystępująca do
sakramentu Bierzmowania.
Zakupiono nowe świece ołtarzowe: parafinowe z regulowanymi wkładami na
olej oraz naturalne z wosku m.in. z aplikacjami maryjnymi na boczne ołtarze,
ufundowane przez pewną rodzinę z Makowisk,
Przeprowadzono badania dotyczące wilgotności i zawartości szkodliwych soli
w zewnętrznych ścianach kościoła. Ekspertyza stwierdza, że ściany wykazują
wilgotność powyżej stanu równowagi, a także podwyższoną zawartość soli w
murze. Skutkiem jest korozja chemiczna (wykwity, rozsadzenia tynków,
krystalizacja soli), mechaniczna (odspojenie, łuszczenie), rozwój szkodliwych
mikroorganizmów (pleśń, grzyb) oraz zmniejszona termoizolacyjność ścian.
Przygotowano i złożono do uzgodnienia konserwatorskiego projekt osuszania
murów kościoła (termin rozpoczęcia prac uzależniony będzie od pozyskania
środków finansowych).
W najbliższym czasie zostanie poprawiony system wentylacji grawitacyjnej
kościoła, by uniknąć efektu gromadzenia się pary wodnej na ścianach.
Dodatkowo w jednym z otworów wywiewnych w dachu zamontowany
zostanie wentylator, załączany w czasie gromadzenia się wiernych w świątyni.
Dobór wentylatora zlecono branży sanitarnej.
Ze względu na wysokie koszty korzystania z energii elektrycznej czeka nas
wymiana żarówek w kościele na energooszczędne.

CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY
Sakramentalny związek małżeński
zawarli:
- Henryk Łuczak i Iwona Jezioro (2.05)
- Ariel Okrzesik i Sylwia Cieślak (9.05)
- Piotr Tasarz i Patrycja Łyko (6.06)

Przez Sakrament Chrztu Świętego
do wspólnoty Kościoła zostali przyjęci:
Po wieczną nagrodę
do Domu Ojca odeszli:
†Kazimiera Binek, l. 74 (13.03)
†Ludwik Mesjasz, l. 75 (17.03)
†Marianna Pilarczyk, l. 68 (29.03)
†Józef Łakomy, l. 83 (1.04)
†Kazimierz Simiński, l. 72 (10.04)
†Helena Uchrońska, l. 84 (22.04)
†Janusz Płuciennik, l. 43 (9.05)
†Wiktoria Kopera, l. 90 (10.05)
† Antonina Dubek, l. 93 (15.05)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

- Kacper Sztangreciak (29.03)
- Leonard Jan Brożyna (5.04)
- Jan Paweł Stachera (11.04)
- Iga Maria Płuciennik (12.04)
- Adam Lechowski (18.04)
- Maja Jura (16.05)
- Alan Ernest Ciępka (30.05)

PARAFIALNE ZABYTKI KULTURY
Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków
zostały wpisane następujące dobra kultury należące do parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca
NMP w Makowiskach:
– Cmentarz parafialny (stara część) założony w I poł. XIX w., ogrodzony murem z kamienia
polnego. Dwie bramy z I poł. XX w. Na cmentarzu jest zachowany jeden nagrobek z II poł.
XIX w., 85 nagrobków sprzed 1945 r. oraz mogiły osób poległych i zamordowanych podczas
II wojny światowej. Najstarszy istniejący nagrobek: śp. Józefa z Borkowskich Ziółkowska,
zm. 1868. (wpis do rejestru zabytków w 1989 r.);
– Zabytki ruchome kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. Najstarszym
i najcenniejszym zabytkiem jest kamienna gotycka chrzcielnica zdobiona na czaszy
motywem maswerków (pocz. XVI w.) Pozostałe zabytki pochodzą w większości z czasów
budowy drugiego kościoła (1841-42) i są to: trzy ołtarze o cechach barokowoklasycystycznych z ok. 1845 r. (ołtarz główny z XVII w., silnie przerobiony ok. 1845 r.
z rzeźbami św. Piotra i Pawła) oraz obraz św. Rocha z II poł. XIX w. w stylu eklektycznym.
Obiekty barokowe zachowane w kościele to obraz św. Józefa w posrebrzanej trybowanej
sukience oraz krucyfiks (przeniesiony do Janek). Oba z XVIII w. (wpis do rejestru zabytków
w 1998 r.).
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Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ
Wspomnienia Ks. Franciszka Olka

„W imię Boże, a Bóg pomoże – tak rozpoczęliśmy nowy rok 1946. Pierwszy raz miałem
możność z racji kolędy odwiedzić wszystkich parafian w ich domach. Niektóre z nich nosiły
jeszcze ślady wojny. W tym roku parafia liczyła 3300 dusz. Wielu z parafian zapowiadało
wyjazd na ziemie zachodnie. Dnia 2 lutego 1946 r. zostałem aresztowany wraz z leśniczym
p. Steczkowskim za rzekomy kontakt z podziemiem (…). W czerwcu od 9 do 16 miały
miejsce misje, które prowadził o. Michał Kordecki, Pallotyn z Ołtarzewa. Ludzi było dosyć
dużo, a misje uwieńczone zostały uroczystym poświęceniem krzyża misyjnego, którego
fundatorem był Kazimierz Steczkowski, leśniczy z Murowańca. W czerwcu tegoż roku Rząd
Polski zarządził na terenie całego państwa referendum – głosowanie, w którym obywatele
mieli odpowiedzieć na trzy pytania – popularnie 3 x tak. Odbyło się ono 30 czerwca.
1. Czy jesteś za zniesieniem senatu? 2. Czy jesteś za parcelacją majątków i unarodowieniem
przemysłu? 3. Czy jesteś za granicami na Odrze i Nysie? Głosowanie wypadło po myśli
Rządu, gdyż żaden Rząd nie może wyborów przegrać, jak to oświadczył ówczesny premier
Osóbka – Morawski. 14 sierpnia 1946 r. wyruszyła pierwsza pielgrzymka piesza po wojnie
na Jasną Górę, by brać udział w akcie poświęcenia diecezji Niepokalanemu Sercu NMP.
W uroczystości powyższej brało udział koło miliona pielgrzymów.
Rok 1947
Znowu Rok Nowy pełen życzeń, marzeń osobistych, narodowych i parafialnych. W czasie
kolędy odbytej w tym roku małe zaszły tylko zmiany. Jedni wracali do swych domów, inni
jechali na zachód, ale liczba parafian się nieco zmniejszyła, bo prawie o sto dusz. Ludzie jak
w roku ubiegłym witali zawsze serdecznie. Dobrzy, poczciwi ludzie. Ofiary, jakie przyszły
z kolędy przeznaczone zostały na zakupienie instrumentów muzycznych dla orkiestry
parafialnej. Mocno zachęcali mnie do
tego Andrzej Mielczarek i Stanisław
Mruszczyk. Duszą orkiestry został
Posmyk Konstanty z Ładzinka, który
poświęcił jej swe zdolności, czas na
pisanie nut i uczenie nowego
narybku dosyć licznego nawet. Po
raz pierwszy wystąpiła na Rezurekcji.
Dnia 19 stycznia wybory do sejmu
w nowej Polsce. Tym razem rząd
Fot. Archiwum parafii
również nie przegrał. Miały przebieg
dość czasem humorystyczny, zwłaszcza, gdy do urny przyszły starsze niewiasty, które nie
chciały żadnego uświadomienia (…).
W lipcu zwiedziliśmy Kraków i Oświęcim. Wielkie wrażenie zrobił Oświęcim, gdzie nad
stosami włosów, butów, protez i innych pozostałości po męczennikach unosiły się duchy
6 milionów ludzi – ofiar ze wszystkich stron świata.
14 sierpnia wyruszyła do Częstochowy pielgrzymka, ale już w tym roku z własną orkiestrą,
pod kierunkiem Konstantego Posmyka.
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Szli wśród deszczu w jedną stronę, ale wracali z pogodą. W Lubojnie tylko zostawili
proboszcza, a sami popędzili naprzód (…).24 sierpnia orkiestra poświęciła swój sztandar
przekazując go miejscowemu kościołowi parafialnemu. Oby się tylko trzymali wiernie tego
sztandaru i Boga i parafii służyli i grali. 5 października tutejsza straż pożarna święciła
również swój sztandar.
Rok 1948
W tym roku kolęda szła pod hasłem „fundujemy dzwony”. W tym też celu pytałem się ile
kto może na dzwony ofiarować. Pisałem do rozmaitych odlewni. Wszędzie odpowiedź
odmowna z braku materiałów. Napisany list do firmy Skrzeczkowski-Uciechowski
w Warszawie, ul. Wilcza 19 przyniósł odpowiedź pozytywną. Zaraz po Wielkiejnocy
wybraliśmy się z Rabiniakiem Michałem z Janek, by zamówić dzwony mając tylko 70000
złotych w kieszeni. Było to mickiewiczowskie „mierz siły na zamiary”. Zamówiono trzy
dzwony z terminem dostawy do sierpnia br. W międzyczasie wpływały ofiary, dokonywano
zbiórek po wsiach. Wreszcie dzwony nadeszły w końcu października. Chciałbym zaznaczyć,
że otrzymała parafia również jeden dzwon drogą rewindykacji, który początkowo wisiał
na cmentarzu, a potem został przekazany kościołowi w Jankach (…). Koszty dzwonów
wyniosły koło 1000000 złotych, a dzwonnicę wybudował Łyko Piotr z Wąsosza za cenę
80000 zł. Materiał i robociznę dała parafia. Na samą dzwonnicę wyszło prawie 200m
cementu. W tym też roku dzięki pomocy pana Janusza Bokusa z Warszawy parafia nabyła
agregat do światła elektrycznego, dzięki któremu na Boże Narodzenie został cały
kościół oświetlony.
Rok 1949
Dnia 30 i 31 lipca miała miejsce pierwsza wizytacja arcypasterska dokonana przez
J.E. Ks. Bpa Teodora Kubinę. Zacny ten Książę Bp Teodor Kubina (1926-1951)
Kościoła bardzo ciężko chorował, stracił oko, a był
bliskim śmierci. Bierzmował prawie tysiąc osób.
Rzewne było jego przemówienie, jakie wygłosił po
konsekracji dzwonów z rusztowania. Wskazał na
wielką wiarę ludu, mówił o swojej matce, która choć
mu nie dała mądrości ziemskiej, bo ani czytać ani
pisać nie umiała, dała mu wiarę, a tym samym gorącą
miłość Boga i Ojczyzny. Mówił ze łzami w oczach (…).
Wizytacja Bpa połączona była z konsekracją
dzwonów. Otrzymały imiona Maria 530 kg, Józef 325
kg i Florian 200 kg.
W tymże roku po raz pierwszy chyba nie wolno było
odbywać procesji Bożego Ciała po drogach
publicznych. Takie zarządzenie wydał Zarząd Gminy
Pajęczno na polecenie Starostwa w Radomsku. Miały
się odbywać wyścigi jakieś, ale nawet pies kulawy nie
przeleciał. Procesję Bożego Ciała odbyliśmy na
dawnym podwórzu dworskim stawiając ołtarz przy
spichrzu oraz przy wozowni (…). Pielgrzymowaliśmy
na Jasną Górę i do Pajęczna. Na te pielgrzymki trzeba było mieć specjalne zezwolenie.
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LITURGIA

praktyczne wskazówki
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Pierwszy z siedmiu sakramentów - chrzest, jest początkiem nowego życia
w Jezusie. To dzięki niemu człowiek może podjąć i realizować swoje
życiowe powołanie. Rodzice zgłaszają wolę ochrzczenia dziecka w kancelarii
parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością.
Zgłaszając należy przedstawić:
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli był
zawarty poza naszą parafią) oraz dane rodziców (imię i
nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
- dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek,
adres zamieszkania)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców
chrzestnych o praktykowaniu wiary.
Rodzice chrzestni, z racji zadania, jakie zobowiązują się
przyjąć na siebie, powinni przyjąć wcześniej wszystkie
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie,
Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem
chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub
odrzucająca naukę Kościoła).

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom w podeszłym wieku lub
w sytuacji poważnej choroby, na każde wezwanie kapłana. Sakramentu tego nie
należy kojarzyć ze śmiercią. Jest to sakrament, który daje specjalną łaskę
zjednoczenia ze zbawczym cierpieniem Chrystusa oraz łaskę chrześcijańskiego
przyjmowania i przeżywania choroby. Sakrament namaszczenia chorych można
przyjmować wielokrotnie. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan
zdrowia, a zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą.
Przed przybyciem kapłana należy:
- nakryć stół białym obrusem,
- na stole umieścić krzyż, świece, wodę
święconą i kropidło, tamponiki z waty
- wyłączyć radio i telewizor.
Rodzina powinna uczestniczyć w obrzędzie
otaczając modlitwą chorego.
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AKLAMACJE PO PRZEISTOCZENIU UŻYWANE W LITURGII MSZY ŚW.
Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją,
Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś
Zbawicielem świata.
Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

NOWE WEZWANIE W LITANII DO NAJŚW. MARYI PANNY
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce
w Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być
dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu:
„Matko Łaski Bożej”.
Modlitwa
Msza święta
Msza święta
Msza święta
"Wierzę w Boga"
"Wierzę w Boga"
"Chwała Ojcu"
"Chwała Ojcu"
Akt nadziei
Litania do NMP
Litania do NMP
Pieśń Do Ciebie
Matko Szafarko
Antyfona Pod
Twoją obronę

forma błędna
Ament
Błogosławiony, który idziesz
(kobiety) nie jestem godna
Chrystus umarł … Chrystus
powrócił
święte obcowanie
a Królestwo Jego
jak było na początku
teraz zawsze
ufam w Tobie
Przybytku sławnej
pobożności
obietnic Pana Chrystusowych

forma poprawna
Amen
Błogosławiony, który idzie
nie jestem godzien
Chrystus umarł …Chrystus
powróci
świętych obcowanie
a Królestwu Jego
jak była na początku
teraz i zawsze
ufam Tobie
Przybytku sławny
pobożności
obietnic Chrystusowych

Pomoc nam dasz

Pomocą darz

z naszymi prośbami

naszymi prośbami
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WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA
§ 1.
1. Cmentarz jest własnością Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach.
§ 2.
1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz parafii.
2. Kancelaria cmentarza znajduje się w domu parafialnym i czynna jest od wtorku do
piątku w godzinach od 16.30 do 17.00.
§ 3.
1. Cmentarz jest otwarty codziennie i można na nim przebywać od rana do zmroku.
2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk
żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za
rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub
zaniechania. 3. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.
§ 4.
1. Na cmentarzu obowiązują opłaty przeznaczone na jego utrzymanie tzn. regulowanie
należności za wywóz nieczystości, wodę, prace porządkowe, utrzymanie alejek,
naprawy oraz inwestycje:
a) za miejsce pod grób,
b) za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych (10% od wartości
nagrobka).
2. Opłata eksploatacyjna (tzw. pokładne) pobierana jest na okres 20 lat. Po tym czasie
bez wezwania należy ponownie wnieść stosowne opłaty. Jeśli przed upływem tego
okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd
cmentarza – w myśl Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - może grób przekopać
i użyć go do pochowania innej osoby. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją
na grobie co najmniej 3 miesiące przed jej terminem.
3. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli
jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za
pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być
odnowione. (Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U.1989, nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2.)
§ 5.
1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego
przeznaczone,
c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
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f) przemieszczania nagrobków,
g) przebywania na cmentarzu poza czasem otwarcia,
h) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
i) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
j) sadzenia drzew i krzewów, zbierania grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów
służb porządkowych i interwencyjnych,
l) wprowadzania zwierząt,
m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub
budzącym zgorszenie.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez
ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia
na wykonywanie prac. Zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac
polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.
3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych
lub ludzkich szczątków.
§ 6.
1. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez
posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty
gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic
powierzchni grobu.
3. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Gruz
ze starych pomników wykonawca usuwa z cmentarza we własnym zakresie; ziemię
może pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
4. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych
w wyniku wykonywania prac.
5. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować
z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do
16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
6. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych
i przenoszonych materiałów i sprzętu.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959
r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295
i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji
Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.
§ 8.
Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza.
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PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK I KRAKOWA

INFORMACJE

W dniu 21 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie–Łagiewnikach. Pierwszym etapem pielgrzymki była wizyta
w Opactwie Benedyktynów w podkrakowskim Tyńcu, która rozpoczęła się od
zwiedzenia muzeum opactwa, następnie krużganków oraz kościoła pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła. Z Tyńca pojechaliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie–Łagiewnikach. Z wieży przy Sanktuarium, najwyższego punktu
widokowego w Krakowie usytuowanego na wysokości ponad 40 m, oglądaliśmy
panoramę miasta. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej koncelebrowanej przez
ks. proboszcza. Po mszy udaliśmy się do dolnej bazyliki, gdzie znajduje się 5 kaplic,
których wystrój jest darem Kościołów europejskich tj.
- kaplica Św. Faustyny – dar
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Fot. Ks. A. Chrzanowski
.
Episkopatu Włoch,
- kaplica „Communio Sanctorum” (Świętych Obcowania) dar kościoła węgierskiego,
- kaplica św. Andrzeja Apostoła
- dar Kościoła obrządku grekokatolickiego z Polski i Ukrainy,
- kaplica Świętego Krzyża dar wiernych z Niemiec,
- kaplica Matki Bożej Siedmiobolesnej – dar Kościoła słowackiego.
Z bazyliki przeszliśmy do kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, w której znajduje się łaskami słynący Obraz Jezusa Miłosiernego
(należący do najbardziej znanych na świecie wizerunków Chrystusa) oraz relikwie Św.
Faustyny. Następnie udaliśmy się do Centrum Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”,
stanowiącego ośrodek żywej pamięci Ojca Świętego. Centrum ulokowano
w sąsiedztwie Łagiewnik, na terenie tzw. „Białych Mórz” – dawnych zakładów
chemicznych Solvay, w których podczas wojny pracował Karol Wojtyła. W Dolnym
Kościele sanktuarium zobaczyliśmy Kościół Relikwii wraz z oratoriami, kaplicami oraz
kryptami grobowymi. W największej kaplicy - Kapłańskiej znajduje się płyta z grobu
Jana Pawła II pochodząca z grot watykańskich Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Na płycie
umieszczono relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony
przewracał wiatr podczas pogrzebu Papieża. W górnej część sanktuarium
podziwialiśmy imponujące mozaiki wykonane pod kierownictwem o. Marko Rupnika
SJ, światowej sławy artysty słoweńskiego pochodzenia. Z Centrum Św. Jana Pawła II
udaliśmy się na Wawel, gdzie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożyliśmy
kwiaty na grobie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. c.d. str. 15

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016
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Już za 13 miesięcy, w dniach od 20 do 31 lipca 2016 r., przeżywać będziemy
w Krakowie spotkanie młodych z całego świata. Najpierw, od 20 do 25 lipca,
odbędą się tzw. Dni Diecezjalne, a następnie młodzież uda się na obchody
centralne do Krakowa. W naszej archidiecezji w tych dniach spodziewamy się 10
tys. młodych ludzi. Swoją obecność potwierdziło już ok. 4 tys. osób m.in. z Francji,
Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Kolumbii, Austrii i Szkocji. Będzie to czas na wzajemne
poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie
nie brakuje wycieczek, wspólnych zabaw i spotkań przygotowanych przez
organizatorów. Jest to również wspaniała okazja do sprawdzenia własnej
znajomości j. angielskiego. W dekanacie Pajęczańskim w dniach od 20 do 25 lipca
przebywać będzie ok. 300 gości z zagranicy; nasza parafia została poproszona
o przyjęcie 50 z nich. Tą drogą zwracam się do Was, Kochani, o rozważenie
możliwości przyjęcia pod swój dach na tych kilka dni (cztery noclegi z posiłkami)
pielgrzyma z zagranicy. Taką deklarację należałoby potwierdzić do końca sierpnia
br. Więcej informacji w parafii.

KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza na letni wypoczynek:
Dźwirzyno
Olsztyn k/Częstochowy
cena: 920 zł.
cena: 450 zł
I turnus: 10.07.-20.07.2015
I turnus: 03.08.-09.08.2015
II turnus: 20.07.-30.07.2015
II turnus: 11.08.-17.08.2015
Ponik k/Janowa
cena: 600 zł
I turnus: 27.06-07.07.2015
II turnus: 19.07-29.07.2015 – ostatnie 3 miejsca
III turnus: 30.07-09.08.2015
W ięcej inform acji: http://w ww.caritas.czest.pl/wakacyjna-akcja-caritas/
UW AGA! W koloniach m oże wziąć udział KAŻDE dziecko/m łodzież, niezależnie
od statusu m aterialnego (osoby o najniższych dochodach m ogą się starać o
dofinansowanie).
Kontakt: M ONIKA W IERZBICKA, e-m ail: m .wierzbicka@ caritas.czest.pl
tel. 506 394 560
PIELGRZYMKA DO ŁAGIEWNIK I KRAKOWA, cd.

Zwiedziliśmy Katedrę Wawelską wraz z grobami królewskimi. W drodze na Rynek
Główny zatrzymaliśmy się na ul. Kanoniczej 19, przed kamienicą, w której w latach 50.
mieszkał Karol Wojtyła, obecnie siedzibą krakowskiego Muzeum Archidiecezjalnego.
Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w Kościele Mariackim ze słynnym
piętnastowiecznym ołtarzem wykonanym przez Wita Stwosza oraz polichromiami
autorstwa Jana Matejki.
Katarzyna Bednarska
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