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Kwartalnik parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach

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
PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
godz. 7.30 – Msza św. za zmarłych
z wypominkami

TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
po Mszy św. koronka do Bożego
Miłosierdzia

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Ministranci są bardzo ważną i potrzebną grupą parafialną. Dzięki ich odpowiedzialnej

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

Moi drodzy,
najbliższy czas będzie obfitował w ważne
wydarzenia dla naszej Parafii, dość wspomMSZA ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE: nieć Odpust parafialny, Pielgrzymkę na Jasną
godz.: 17.30
Górę czy Dożynki. Ufam, że wspólnie będziemy mogli radować się ich duchowymi owocami. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie,
KANCELARIA PARAFIALNA:
życzliwość
i codzienny uśmiech. Oddając
wtorek, środa, czwartek, piątek
w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki
godz. 16.30 – 17.00
pragnę przekazać najważniejsze informacje
dotyczące życia naszej wspólnoty.
.

Dożynki Parafialne
30 sierpnia 2015

Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz

i ofiarnej służbie lepiej przeżywamy piękno liturgii Kościoła. Jako wspólnota parafialna,
cieszymy się więc, że ciągle są chętni chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami!
Obecnie w naszej parafii
jest 30 aktywnie służących
chłopców: ministrantów
i lektorów. Nowych kandydatów, którzy pragną
służyć Panu Jezusowi przy
Ołtarzu w naszym kościele - serdecznie zapraszam!
Spotkania od września
w soboty o godz. 10.00.
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Nieśmy dobroć w sercu niczym chleb na dłoni...

PRZED NAMI...

DOBA EUCHARYSTYCZNA W PARAFII

SIERPIEŃ

24.08 – odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła
25.08 – wyjście pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Msza św. o godz. 6.30.
26.08 – udział pielgrzymów w Sumie odpustowej na Jasnej Górze oraz
w parafialnej drodze krzyżowej na Wałach Jasnogórskich
27.08 – powrót pielgrzymki. Msza św. o godz. 6.30 w kaplicy Cudownego
Obrazu na Jasnej Górze
Msza Św. na rozpoczęcie
30.08 – dożynki parafialne

WRZESIEŃ

Roku Szkolnego 2015/2016

1.09 – Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
4.09 – pierwszy piątek miesiąca
6.09 – ogólnopolskie dożynki na
Jasnej Górze
8.09 – święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny
13.09 – koncert chóru Niezastąpieni
z Włoszczowy
18.09 – święto św. Stanisława Kostki,
spotkanie kadydatów do bierzm.
21.09 – parafialna Doba Eucharystyczna

Tradycyjnie 1. września o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
uczniów, nauczycieli oraz pracowników
szkoły, z prośbą o błogosławieństwo
Boże na nowy rok szkolny.

PAŹDZIERNIK
2.10 – pierwszy piątek miesiąca
4-10.10 – parafialna pielgrzymka
do Ziemi Świętej
7.10 –wspomnienie liturgiczne
NMP Różańcowej

Zapraszamy na koncert
13 września 2015, godz. 12.00
Serdecznie zapraszam na Mszę Św.
podczas której oprawę liturgiczno muzyczną zapewni Chór „Niezastąpieni”
z Włoszczowy pod kier. p. Mieczysława
Króla. Po Mszy odbędzie się krótki
koncert najpiękniejszych pieśni z repertuaru. Chór ma na koncie wiele nagród
i cieszy się szerokim uznaniem, podobnie
jak jego założyciel i obecny kierownik.

LISTOPAD

ADORACJA
''Łacińskie słowo oznaczające adorację, to adoratio - pocałunek, uścisk, a więc
miłość. Poddanie staje się jednością, ponieważ Ten, któremu się podporządkowujemy jest Miłością.'' Taką prostą, a zarazem niezwykle subtelną, definicję
adoracji ukazał nam Ojciec Święty Benedykt XVI podczas Światowych Dni
Młodzieży w Kolonii. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii pisał: ''Pięknie jest
zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć
dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.''

1.11 – Wszystkich Świętych. Msza św.
na cmentarzu o godz. 12.00
2.11 – wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych
2-9.11– Msze św. oktawalne za zmarłych z wypominkami
6.11 – pierwszy piątek miesiąca
11.11 – Święto Niepodległości
22.11 – uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata
29.11 – pierwsza niedziela Adwentu
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W poniedziałek, 21 września, nasza parafia przeżywać będzie Dobę
Eucharystyczną. Przez cały dzień trwać będzie ustawiczna modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem. Taki szczególny dzień, trochę podobny do
Bożego Ciała, jest jeden raz w roku, dlatego proszę wszystkich
o zagospodarowanie czasu na prywatną adorację. Adoracja rozpocznie się
od Mszy św. o godz. 7.00, a w ciągu dnia starajmy się zachować następujący
ramowy porządek:
8.00 – 9.00 – Podmurowaniec
9.00 – 10.00 – Makowiska
10.00 – 11.00 – Nowe Gajęcice
11.00 – 12.00 – Ładzin
12.00 – 13.00 – Stare Gajęcice
13.00 – 14.00 – Czerkiesy
14.00 – 15.00 – Podładzin
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzie
16.00 – 17.00 – Patrzyków
Figura
Pana Jezusa
w bocznym
ołtarzu
17.00
–stojącą
17.30
– Ministranci
17.30 – Msza Święta
18.00 – 19.00 – Janki
19.00 – 20.00 – Żywy Różaniec
20.00 – 20.30 – Młodzież po przyjęciu sakramentu Bierzmowania
20.30 – 21.00 – kandydaci do Bierzmowania
21.00 – Apel Jasnogórski
21.30 – Msza na zakończenie Doby Eucharystycznej

Przyjdź i pozwól się ogarnąć miłującej i przemieniającej
obecności Boga. Zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
św. Cecylia - patronka muzyki i śpiewu, umęczona ok. 230 r. n.e.
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ŚWIĘTY BARTŁOMIEJ - APOSTOŁ I MĘCZENNIK
Kim jest patron?
Patronem naszego kościoła jest św.
Bartłomiej Apostoł. Patron to zazwyczaj
jakaś święta osoba, której opiece i
wstawiennictwu powierza się konkretne
miejsce, grupę ludzi czy też jednego
człowieka. Przez pośrednictwo patrona
modlimy się do Pana Boga, prosimy też
samego patrona o to, by nami się opiekował.
Poza tym przypatrujemy się jego życiu i
słowom, by brać z niego (niej) przykład
wierności i oddania się z ufnością Bogu.
Nasz patron - co o nim mówi Biblia?
Jest nim św. Bartłomiej Apostoł. W Piśmie
Świętym spotykamy dwa imiona odnoszące
się do tej samej osoby. To Bartłomiej oraz
Natanael. Bartłomiej w języku aramejskim oznacza tyle, co syn Talmaja (tak
podają Ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz). Zaś Natanael znaczy Bóg dał - to imię
podaje tylko św. Jan Ewangelista. Wiele przesłanek wskazuje na to, że w Biblii jest
to ta sama osoba. W Piśmie Świętym mamy bardzo mało wspomnień o patronie
naszej parafii. W zasadzie, poza tzw. katalogami Apostołów (wykaz imienny
najbliższego grona uczniów Jezusa Chrystusa), Natanael jest wspomniany tylko
dwa razy i to w Ewangelii według św. Jana. W pierwszej wzmiance Bartłomiej jest
ukazany jako przyjaciel Filipa Apostoła. Tenże Filip przyprowadził Natanaela do
Jezusa, by pokazać mu, że to On jest właśnie wyczekiwanym Mesjaszem. Po
krótkiej, acz interesującej wymianie zdań pomiędzy Jezusem a Bartłomiejem, ten
ostatni wyznał wiarę, że stojący przed nim Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym i
Królem Izraela. Odtąd Natanael stał się uczniem i towarzyszem Jezusa. Po raz drugi
Jan Apostoł napisał o Bartłomieju, że wraz z kilkoma innymi uczniami uczestniczył
w spotkaniu ze Zmartwychwstałym Jezusem nad Jeziorem Galilejskim po
cudownym połowie ryb.
Skąd wiemy więcej o Bartłomieju?
Więcej danych o Bartłomieju przynosi nam Tradycja pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Informacje te są skąpe i dotyczą życia Natanaela po
Wniebowstąpieniu Jezusa. Według Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej (jednego z
pierwszych historyków Kościoła) Bartłomiej udał się w misję ewangelizacyjną do
Indii, bo tam znaleziono Ewangelię według Mateusza w języku aramejskim
przyniesioną rzekomo przez BartłomiejaFot.
Apostoła.
M. Rusajczyk
Obraz św. Bartłomieja w bocznym ołtarzu
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Euzebiusz podając tę informację korzysta z danych pochodzących od niejakiego
Pantenusa z ok. 200 r. po Chr. Inni pisarze tamtego czasu, jak choćby św. Rufin
podają, że Natanael prowadził misję chrystianizacyjną w Egipcie. Jeszcze inni
twierdzili, że był też w Arabii, Azji Mniejszej oraz Mezopotamii. Jednakże
wcześniejsze źródła (pochodzące sprzed III w. po Chr.) mówią, że Bartłomiej
działał w Armenii. Tam nawet miał przyczynić się do nawrócenia Polimpiusza
brata króla Armenii. W tym też państwie został uwięziony, ukrzyżowany i ścięty
na rozkaz króla Astiegesa. Od czasu św. Izydora z Sewilli (żył w VII w. po Chr.)
rozpowszechniło się przekonanie, że w czasie mąk, jakie zadawano Bartłomiejowi,
miało być obdarcie go ze skóry (tak właśnie przedstawia go często ikonografia).
Pamięć i kult o św. Bartłomieju
Szczególnym przejawem czci i pamięci o świętych było i jest przechowywanie
relikwii. Relikwie to pewne części ciała świętych bądź też rzeczy po nich
zachowane. Przechowuje się je w specjalnych naczyniach liturgicznych zwanych
relikwiarzami. Relikwie po Natanaelu zostały przeniesione z Armenii przez tereny
dzisiejszego Iraku, Azję Mniejszą i Wyspy Liparyjskie do Benewentu (część
dzisiejszych Włoch). Tam są obecne do dziś. Część relikwii cesarz Otto III przeniósł
do fundowanego przez siebie kościoła w Rzymie na Wyspie Tybrowej. Stał się on
patronem rzeźników, garbarzy oraz introligatorów. O kulcie wobec św.
Bartłomieja świadczą liczne w średniowiecznej Europie bractwa i cechy powstałe
we Florencji, Neapolu czy też Bolonii. Od VIII w. upowszechniło się obchodzenie
święta ku czci apostoła 24 sierpnia. Liczne kościoły otrzymały Bartłomieja za
patrona.
W Polsce kult Bartłomieja istniał już w XII w. na Śląsku. Wiemy o tym z Kroniki
Galla zwanego Anonimem, który opisując napad ludzi cesarza Henryka, wspomniał
o Mszy Świętej ku czci św. Bartłomieja, w której uczestniczyli ludzie Głogowa.
Szczególnym nabożeństwem do Natanaela odznaczał się Henryk Brodaty, który
fundował kościoły pod wezwaniem apostoła. Imię Bartłomieja stało się jednym z
imion męskich najczęściej zadawanych na chrzcie dzieciom. W Polsce obecnie jest
154 kościołów i kaplic pod wezwaniem św. Bartłomieja.
Ikonografia
W najwcześniejszych przedstawieniach Natanael był ukazywany ze zwojem bądź
księgą jako atrybutem. Ale upowszechnił się kanon pochodzący ze sztuki
romańskiej, wedle którego Bartłomiej malowany na obrazach ma przy sobie nóż
oraz trzyma w ręku skórę. Ikonografia akcentuje tu wymiar męczeństwa w życiu i
misji św. Bartłomieja. Obrazy z atrybutami jego męczeństwa malowali m. i n.
Michał Anioł (fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej) czy też Rembrandt. W
Polsce, z pośród licznych obrazów i płaskorzeźb, na uwagę zasługuje cykl
narracyjny z życia i męczeństwa Bartłomieja przedstawiony w tryptyku z
Kamionki Wielkiej pochodzący z ok. 1460 r. tryptyk ten zawiera takie sceny, jak
nawrócenie króla Armenii, pojmania i męczeństwa Bartłomieja oraz ścięcia.
opr. R.P.
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PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI
KS. PROBOSZCZA STANISŁAWA ŁADOCHY
„Jak świeca spala się na służbie ołtarza, tak ja pragnę się spalić
w służbie Bogu i ludziom, nic nie zostawiając dla siebie”

Ks. Stanisław Ładocha
PROBOSZCZ PARAFII MAKOWISKA W LATACH 1994-2014
ur. 13.11.1953 r. - zm. 24.07.2014 r.

Absolwent Niższego Seminarium Duchownego
w Częstochowie i Wyższego Częstochowskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie.
Wikariusz parafii w Myszkowie-Mrzygłodzie, Siewierzu,
Bolesławcu i Opatowie.
Organizator życia religijnego i pierwszy proboszcz parafii
pw. Św. Wojciecha w Iwanowicach Dużych.
Odszedł do Pana w 60 roku życia i 34 roku kapłaństwa.
Pochowany na cmentarzu w rodzinnym Gościszowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z MAKOWISK DO GOŚCISZOWA
W dniu 28 lipca br. licznie udaliśmy się do Gościszowa, rodzinnej miejscowości śp.
ks. Stanisława Ładochy, Proboszcza naszej parafii w latach 1994-2014. W kościele
parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z rodziną śp. ks. Stanisława
uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji zmarłego kapłana, sprawowanej
przez ks. proboszcza Andrzeja Chrzanowskiego oraz towarzyszącego nam
ks. Adama Paśnika. Na zakończenie mszy, mama śp. ks. Stanisława złożyła
niezwykle
wzruszające
podziękowania za liczny
udział w pogrzebie jak i we
mszy świętej, za modlitwę,
wszel-kie wsparcie i okazaną
dobroć. Następnie przeszliśmy na położony nieopodal
kościoła cmentarz gdzie po
modlitwie przy grobie śp. ks.
Stanisława złożyliśmy kwiaty
i zapalili znicze.
Fot. K. Gamrat
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Zamek Czocha

Z Gościszowa udaliśmy się do miejscowości
Sucha, gdzie nad jeziorem Leśniańskim
położony jest zamek Czocha, który z uwagi
na swoje walory jest miejscem bardzo
często wykorzystywanym przez filmowców. Podczas zwiedzania zaprezentowano nam bogatą historię zamku od jego
powstania, przez okres jego świetności, aż
do czasów współczesnych oraz związane
z nim legendy, komnaty zamkowe i tajemne
przejścia.

W Karpaczu zwiedziliśmy należący do
kościoła ewangelicko-augsburskiego Kościół Górski Naszego Zbawiciela, zwany
potocznie Świątynią Wang. Świątynia
stanowi unikalny zabytek sztuki nordyckiej
z XII w. (zbudowany w miejscowości Vang
w Norwegii), który sprowadzono do Polski
w XIX w. przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Świątynię zbudowano z
sosny nordyckiej, bez użycia gwoździ.
Świątynia Wang
Pierwotnie kościół nie posiadał wieży, lecz w
celu ochrony budowli przed silnymi
wiatrami od strony Śnieżki dobudowano ją w
okresie później-szym, a jako materiał do
budowy wykorzystano granit śląski. Pomimo
zabytkowego
charakteru
w
kościele
odbywają się nabożeństwa (znany jest
również jako świątynia szczęśliwych
małżeństw). Wokół kościoła znajduje się
cmentarz, na którym w spoczywają
parafianie, duchowni oraz ludzie, którzy
zginęli w górach. W ubiegłym roku
pochowano na nim urodzonego w Radomsku
poetę Tadeusza Różewicza.
tekst: Katarzyna Bednarska
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Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ
Wspomnienia Ks. Franciszka Olka

Kościół w Makowiskach

1950

Czas wojenny odbił się niekorzystnie na
wszystkich budowlach Sakralnych, a zwłaszcza
na terenach włączonych do okrutnego
Warthegau. To samo miało miejsce z kościołem
parafioalnym w Makowiskach. Jak wspomniałem,
służył jako spichrz, a potem jako koszary dla
wojska. Żołnierze poprzestrzeliwali sufit. Choć go
częściowo poprawiono., to jednak nie zmieniło to
sytuacji. Już w roku 1949 poczynione zostały
starania celem otrzymania blachy na pokrycie
kościoła. Szło to bardzo opornie, zwłaszcza że
blacha stała się towarem reglamentowanym, tzn. specjalnie trudnym do otrzymania. Pisma
musiały odleżeć swoje. Biegu podaniom nadał dopiero p. Gabrielski, starosta powiatowy
w Radomsku oraz Franciszek Smolarek, były parafianin z Gajęcic.
W czerwcu Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Warszawa, Plac Trzech Krzyży
5, zawiadomiła pismem o dostarczeniu 3000 kg blachy ocynkowanej na pokrycie kościoła
parafialnego za cenę 240000 zł. Zaczęła się jazda do Warszawy, raz ze Stefanem Lebiodą,
a drugi raz z Walkiewiczem Janem i Bolesławem Borkiewiczem. Wreszcie blacha dotarła do
Makowisk, a prace blacharskie zostały powierzone p. Mieczysławowi Szlenkowi z Pajęczna,
który wraz ze swymi współpracownikami: Stanisławem Wojtasikiem z Makowisk, Janem
Dłubakiem z Pajęczna i Albinem Zdybowiczem, prace te ku zadowoleniu proboszcza
i parafian w październiku tegoż roku ukończył za cenę 180000zł. Przy tej okazji całe belki
trzeba było odzierać z próchna, impregnować je, usunąć jedną wpółprzegnitą belkę koło
sygnaturki, zbudować nową wieżyczkę dla sygnaturki, wzmocnić, poprawić wiązanie. Po
strychu hulał p. Ranoszek z Ładzina nieraz czarny do niepoznania.
13-go sierpnia wieś Patrzyków święciła swoją chorągiew. Wełnę składali w czasie kolędy,
a utkała ją Bernasiowa od Niwisk. Resztę wykończyły siostry w Pajęcznie.
W tymże roku Kuria Diecezjalna, za moja zgodą, odłączyła osiedle Ignaców od Makowisk
i przyłączyła je do parafii Dworszowice
Koscielne.
Fot. Archiwum
parafii
W nocy z 31.10 na 1.11 radio podało do wiadomości o wymianie pieniędzy. Znowu 3 x tak,
tzn. za 100 zł. otrzymywało się 1 zł., a płaciło się 3 zł. Była wymierzona przeciw
spekulantom, a dotknęła również biedotę. Parafia na wymianie nic nie straciła, bo roboty w
tym roku poczynione pochłonęły pieniądze, a w pończosze nic nie zostało.
1951
W tym roku prasa i radio podały do wiadomości, że ze względu na wzmożone tempo prac,
zostają zniesione przez państwo niektóre święta kościelne i tak: Matki Bożej Gromnicznej,
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Wniebowstąpienie, Drugi Dzień Zielonych Świąt,
Niepokalane Poczęcie NMP.
W roku tym diecezja poniosła ciężką stratę przez śmierć J.E.
Ks. Bpa Teodora Kubiny. Niedługo po uroczystościach
jubileuszowych 25 lecia sakry biskupiej i prawie nagle
umarł 14 lutego 1951 r. w Częstochowie. Na pogrzebie byli
wszyscy biskupi z J.E. Ks. Prymasem na czele.
W czasie uroczystości odpustowych Janki poświęciły dla
swego kościoła dwie chorągwie; jedną podarowały dla
kościoła parafialnego. Rząd polski ogłosił pożyczkę
narodową.
Dnia 17 czerwca br. tutejsza straż pożarna obchodziła
niezwykłą uroczystość, a mianowicie poświęcenie
motopompy. W uroczystości tej brały udział okoliczne
Kościół w Jankach
straże, a z władz strażackich ppor. poż. Knapik Józef,
Gawroński Jan - oficer ds. pol. i ppor. Leszczyński Józef. P.
Gawroński odradzał strażakom akt poświęcenia, ale ci ostatni postawili mocno sprawę
i uroczystość się odbyła. Z władz administracyjnych nie było nikogo. Bali się widać wody
święconej.
W tym też roku w sierpniu, wydany został dekret o wolności sumienia. Wzywani byli
wszyscy księża w całej Polsce do władz administracyjnych, gdzie go odczytywano.
Potwierdzeniem tej wolności było, że w tym roku Strażom zabroniono udziału
w uroczystościach Bożego Ciało. Procesja odbyła się w podwórzu byłego majątku, gdyż
szosą znów miały się odbywać wyścigi. Strażacy musieli włożyć mundury, gdyż po sumie
wybuchł pożar na Łężcach.
1952
W pierwszą niedziele postu została poświęcona chorągiew żałobna. Dnia 6 maja Ładzin
ofiarował chorągiew różańcową, a za kilka dni kupiono dla parafii karawan. Tu się ruszyła
konserwa parafialna, ale w końcu przekonali się, że to nabytek i ładny i praktyczny.
Najwięcej martwili się, że go konie nie uciągną, ale tym samym dali świadectwo i sobie jako
gospodarzom i koniom, które są większym skarbem nieraz niż dziecko. W tym roku
przeprowadzono w kościele roboty przy instalacji elektrycznej. Prowadził je Nieszporek
zatrudniony w Spółdzielni Pracy
Dom Parafialny w Makowiskach
Remontowo-Budowlanej. Ogólny
koszt wyniósł ok. 13000 zł. W tym
też roku strażacy dokonali
wyczynu nie lada. Ufundowali z
własnych ofiar samochód bojowy
dla Straży, który został również
poświęcony
na
cmentarzu
przykościelnym. Z władz nie było
nikogo.
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LITURGIA

praktyczne informacje
KOLOR SZAT UŻYWANY W LITURGII
Biały - jest znakiem radości, dziewictwa i świętości. Używa się w okresie
wielkanocnym i Bożego Narodzenia, w święta i wspomnienia Chrystusa Pana,
z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki; w święta i wspomnienia Najświętszej
Maryi Panny, świętych Aniołów, Świętych, którzy nie byli męczennikami,
w uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) i św. Jana Chrzciciela
(24 czerwca), w święta św. Jana Ewangelisty (27 grudnia), Katedry św. Piotra
(22 lutego) i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).
Czerwony - oznacza męczeństwo i Ducha Świętego. Używa się w Niedzielę Męki
Pańskiej, w Wielki Piątek, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w Mszach ku czci
Męki Pańskiej, w główne święta Apostołów i Ewangelistów i w dni Świętych
Męczenników.
Fioletowy - oznacza pokutę, smutek, oczekiwanie i żałobę. Używany w okresie
Wielkiego Postu, w Adwencie i można go używać w czasie liturgii pogrzebowej.
Zielony - to znak czasu zwykłego, codzienności i nadziei. Używany w czasie Mszy
św. w okresie zwykłym.
Różowy – oznacza radość. W liturgii można go używać tylko dwa razy w roku
- w III Niedzielę Adwentu, nazy-waną Niedzielą Gaudete i w IV Niedzielę Wielkiego
Postu, określaną jako
Niedziela Laetare.
Czarny - kolor żałoby.
Można go używać
w czasie Mszy
za zmarłych.

rys. Podział roku kościelnego
oraz kolory liturgiczne

10

W OCZEKIWANIU NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016
ŚWIADECTWO UCZESTNICZKI ŚDM RIO 2013
W czerwcu 2013 roku skończyłam studia. To właśnie wtedy zaiskrzyła w mojej głowie idea
wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii „Rio 2013”. Pomyślałam, że za
ten szczególny czas łaski, za tylu wspaniałych ludzi, których spotkałam, należy Panu Bogu
podziękować. Zdecydowałam się - jadę!
Pierwszym przystankiem na drodze naszego pielgrzymowania była Kurytyba. Kiedy
wchodziliśmy do kościoła w dniu naszego przyjazdu, wszyscy zgromadzeni w nim ludzie
wstali i zaczęli nam bić brawa… W tle słychać było religijną muzykę, a przez powietrze
przenosił się ogromny ładunek miłości uczniów Chrystusa. Już wtedy wiedziałam, że
nadchodzące dni będą niezwykłe.
Chociaż wydawałoby się, że we współczesnym świecie, tak bardzo wyzutym
z bezinteresowności i dobroci, takie sytuacje się nie zdarzają, tam na nowo odradzała się
wiara w człowieka. Dla większości z nas głębokim przeżyciem, był pobyt w domach
kurytybańczyków. Gospodarze udostępniali nam absolutnie wszystko, czym dysponowali.
Dawali nam prezenty, gotowali potrawy na nasze życzenie, modlili się z nami, wieczorami
siadali razem z nami i rozmawiali jakbyśmy byli z nimi rodziną od zawsze. Nie dzieliło nas
nic, a łączyło wszystko. Uczestnicząc w tamtejszej Mszy Świętej jesteś częścią, wybaczcie mi
to słowo, czegoś absolutnie magicznego. Spontaniczność i niespożyta energia
Brazylijczyków sprawiają, że jeszcze bardziej zacieśnia się wśród uczestników Najświętszej
Ofiary krąg miłości Jezusa. Przeżywanie takiej Eucharystii coraz mocniej rozpalało nas do
bycia autentycznymi świadkami Chrystusa.
I jeszcze parę luźnych myśli na temat naszego pobytu w Rio de Janeiro. Miejscowi ludzie,
goszczący nas w swoich domach; w gruncie rzeczy w większości skrajnie ubodzy, ale może
tym bardziej bogaci w gościnność. Ciągle widzę przed oczami warunki, w których żyją
niektórzy mieszkańcy Rio-i myślę-chwała Panu, że w Polsce żyje nam się tak dobrze.
23 lipca pojechaliśmy autobusami na Copacabanę. Widok oceanu jest czymś
niezapomnianym - jego ogrom sprawia, że jeszcze bardziej zagłębiasz się w tajemnicę
potęgi stworzenia. Potem dane nam było stanąć u stóp Chrystusa z Corcovado; mieliśmy
niepowtarzalną okazję uczestniczyć we Mszy Świętej odprawianej w kaplicy znajdującej się
we wnętrzu figury. Chyba nikt z nas nie miał wątpliwości, że Jezus objął wszystkich swoimi
ramionami i przytulił do swojego serca. Wieczorem przyszła pora na Drogę Krzyżową, coś
poruszało każdą cząstkę mojej duszy, gdy oglądałam ekspresję stacji przedstawiających
problematykę współczesnego świata. Tym czymś była niewątpliwie miłość bijąca z Krzyża
Chrystusowego. Uświadomiłam wtedy sobie, że to dziś zaczyna się nasz egzamin z życia, że
od tego momentu weryfikowana będzie nasza gotowość do realizacji słów Pana
przekazanych nam w homilii Ojca Świętego Franciszka: ,,Nie lękajcie się by iść i nieść
Chrystusa w każde środowisko, aż do peryferii egzystencjalnych, nawet do tego, który
wydaje się najbardziej oddalony, najbardziej obojętny. Pan poszukuje wszystkich, pragnie,
aby wszyscy odczuli ciepło Jego miłosierdzia i jego miłości’’.
Na nasze polskie ręce został złożony cenny dar wiary przez młodzież Brazylii. Głęboko
ufamy, iż jeszcze bardziej pomnożony przekażemy w lipcu 2016 roku młodym katolikom
z całego globu. Otwieramy drzwi naszych serc dla wszystkich przyszłych uczestników
29. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie…
DO ZOBACZENIA!
Agnieszka Styczeń
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SPRAWY GOSPODARCZE
REMONTY - INWESTYCJE
Dzięki ofiarności parafian, składających cotygodniowe datki na tacę, udaje się nam,
oprócz regulowania bieżących zobowiązań i płatności, jakie posiada parafia,
kontynuować prace remontowe przy kościele i budynkach parafialnych.
W ostatnim czasie zostały ukończone prace remontowe na dachu, polegające na
oczyszczeniu i pomalowania pokrycia z blachy, odbudowaniu i naprawie
ogniomurów i elementów dekoracyjnych fasady oraz wymianie wszystkich rynien
i rur spustowych na kościele.
Przeprowadzono remont dzwonnicy: pomalowano daszek nad dzwonami,
wstawiono nowe okna, wewnątrz położono tynki i doprowadzono elektryczność.
Na całej długości muru wokół kościoła została uzupełniona dachówka,
naprawiony został fragment muru i przęsło metalowe uszkodzone przez
upadające drzewo, a boczne wejście od strony plebanii utwardzono i wyłożono
kostką brukową. Od strony zakrystii ustawiono ogrodzenie betonowe w miejsce
starego z siatki.
Ponieważ do piwnic plebanii przedostawała się wilgoć, należało odkryć,
zaizolować i ocieplić fundamenty. Przy okazji tych prac uregulowano
odprowadzenie wody deszczowej sprzed plebanii i budynków gospodarczych.
Kostką brukową z demontażu został wyłożony dojazd pod plebanię od ulicy
Radomszczańskiej.
Dzięki życzliwości darczyńców zostało oddane do renowacji tabernakulum,
odrestaurowany stary mosiężny krzyż procesyjny, do prezbiterium zakupiono
nowy chodnik do kompletu, a przed kościołem pojawiły się cztery nowe stojaki na
rowery. Jednymi z ostatnich prac była gruntowna renowacja drzwi wejściowych
do kościoła oraz uporządkowanie otoczenia stawu parafialnego.
Z serca dziękuję wszystkim, którzy składając swoją cotygodniową ofiarę na
tacę, dają wyraz troski o dobro wspólne jakim jest kościół.

PODZIĘKOWANIE DLA PANI ORGANISTKI
Z końcem lipca nasza organistka pani Sylwia Sobala zakończyła 10 letni okres pracy
w naszej Parafii. W imieniu Parafian oraz własnym, pragnę złożyć Jej najserdeczniejsze podziękowanie za wieloletni trud pracy w Makowiskach, za ubogacenie Mszy
Świętej piękną grą i śpiewem. Z serca dziękując życzę Bożego błogosławieństwa na
drodze życia rodzinnego i zawodowego.
Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz
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CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY
Sakramentalny związek małżeński
zawarli:
- Tomasz Mruszczyk i Katarzyna Bęben (20.06)
- Krzysztof Żak i Agnieszka Taranek (20.06)
- Adam Andrzejczak i Sylwia Barańska (27.06)
- Tomasz Szymczykowski i Ilona Szymczykowska (1.08)
- Tomasz Wnuk i Klaudia Antoniak (1.08)

Przez Sakrament Chrztu Świętego
do wspólnoty Kościoła zostali przyjęci:

Po wieczną nagrodę
do Domu Ojca odeszli:

- Magdalena Barbara Maniura (4.07)
- Nadia Anna Franczak (4.08)
- Julia Weronika Łyko (18.07)

†Marianna Posmyk, l. 86 (26.06)
†Jan Popiel, l. 63 (7.07)
†Franciszek Posmyk, l.91 (13.07)
†Eugeniusz Kula, l. 62 (25.07)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

MSZA ŚWIĘTA „SZKOLNA” OD WRZEŚNIA
W drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 9.00 odbywać się będzie Msza
św., na którą zapraszam wszystkich uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz starszych. Poszczególne klasy przygotowywać będą
oprawę liturgiczną tej mszy, a więc czytania, psalm responsoryjny,
modlitwę powszechną i procesję z darami. Bardzo proszę rodziców
o podzielenie mojej troski o to, by w każdą 2-gą niedzielę m-ca wszystkie
dzieci mogły się spotkać na wspólnej Eucharystii.
Terminy Mszy szkolnych w bieżącym roku kalendarzowym:

13 IX, 10 X, 8 XI, 13XII.
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HUMOR

INFORMACJE

Wyjątki z policyjnych opisów wypadków

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W KLASIE TRZECIEJ

Prowadziłem samochód już czterdzieści lat, kiedy zasnąłem za kółkiem i miałem
wypadek.
Przechodzień nie miał żadnego pomysłu którędy uciekać, więc go przejechałem.
Jechałem do lekarza z chorym kręgosłupem, kiedy wypadł mi dysk, powodując
wypadek.
Nie wiedziałem, że po północy też obowiązuje ograniczenie prędkości.
Dałem sygnał klaksonem, ale nie działał, ponieważ został skradziony.
Zdałem sobie sprawę, że może być nieciekawie. Golf jedzie nam w maskę.
Spojrzałem na zegarek - była 7:05.
Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania, nagle pojawił się znak drogowy w miejscu,
gdzie nigdy przedtem się nie pojawiał i nie zdążyłem zahamować.
Ostrożnie przyhamowałem, aby ta kobieta upadła jak najdelikatniej.
Zatrąbiłam na pieszego, ale on tylko się na mnie gapił, więc go przejechałam.
Źle osądziłem kobietę przechodzącą przez jezdnię.
Świadek potrącenia pieszego: "Zobaczyłem, że w powietrzu na wysokości 2 do 3
metrów leci, znany mi osobiście, mieszkaniec Orzechowa".
Potrąciłam tego mężczyznę, który przyznał, że to jego wina, ponieważ już
poprzednio był poszkodowany.
W moim samochodzie zaczęły się bić dwie osy i zostałem ukąszony, przez co
wjechałem w auto przede mną.
Ten pan jest bezstronnym świadkiem na moją korzyść.
Powiedziałem policjantce, że nic mi nie jest, ale kiedy zdjąłem kapelusz,
stwierdziła, że mam pękniętą czaszkę.

NA PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO - DLA PRZYPOMNIENIA

w każdym razie/ bądź co bądź

tnasty
ęczny pię
dwutysi
asty
tn
ię
ące p
dwa tysi

x

na prawdę
naprawdę
wiu
zysło
e
w cud
łowi
dzys
w cu
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BŁĘDY JĘZYKOWE:

w każdym bądź razie

napewno

bynajmniej (jako chociaż)
przynajmniej

tu pisze
tu jest napisane

na pewno
fakt autentyczny
fakt/ wydarzenie autentyczne

x po
szłem
posze
dłem

cofać do tyłu
cofać

chce
m, lu
biem
chcę
, lub
ię

pod rząd
z rzędu

włanczać
włączać

x wogóle
w ogóle

w miesiącu wrześniu
we wrześniu

x wziąść
wziąć

15 wr
zesień
15 wr
ześnia

W związku ze znowelizowaną Podstawą programową Kościoła katolickiego
w Polsce, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010
r. w Warszawie, która zakłada przyjmowanie pierwszej Komunii św. w klasie
trzeciej na zakończenie pierwszego cyklu edukacyjnego związanego z katechezą
wprowadzającą w sakramenty pokuty i pojednania, w Archidiecezji
Częstochowskiej została przyjęta praktyka przystępowania dzieci do pierwszej
spowiedzi i Komunii św. pod koniec klasy trzeciej. Postanowienie to dotyczy
dzieci, które rozpoczęły naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych
od dnia 1 września 2014 r.
W praktyce oznacza to, że pierwszej Komunii św. nie będzie na terenie całej
Archidiecezji Częstochowskiej w roku 2016 r. W tym roku bowiem dzieci, które
rozpoczęły pobieranie nauki w szkole podstawowej 1 września 2014 r. będą
w klasie drugiej, a więc jeszcze – zgodnie z nowym programem nauki religii
–w trakcie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Dla nich
uroczysta Komunia św. będzie miała miejsce dopiero w klasie trzeciej w roku
szkolnym 2016/17. W naszej parafii będzie to 14 maja 2017 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
Od września br. rozpoczyna się w naszej parafii kolejny cykl przygotowań do
przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Do udziału w nim zaproszona jest młodzież
gimnazjalna klas drugich i trzecich oraz osoby starsze, które z różnych powodów
nie przystąpiły jeszcze do tego sakramentu. Dwuletni cykl przygotowań zakłada:
udział w comiesięcznej katechezie parafialnej dla młodzieży oraz troskę o życie
sakramentalne kandydatów, a wiec obecność na Mszach św. niedzielnych, udział
w katechezie szkolnej, miesięczną spowiedź, udział w rekolekcjach, spotkaniach
modlitewnych, pielgrzymkach oraz aktywne współtworzenie liturgii. Powyższe
elementy formacji powinny znaleźć swoje potwierdzenie w Indeksie Kandydata,
który towarzyszy mu przez cały okres przygotowawczy i jest dokumentem
stwierdzającym zdolność kandydata do przyjęcia bierzmowania. Sakrament
zostanie udzielony po zakończonej formacji w maju 2017 r.
18 września, godz. 17.30 – Msza św. z udziałem kandydatów i spotkanie
informacyjne o zasadach przygotowania się do bierzmowania. Kandydaci
przynoszą ze sobą następujące dane: imię i nazwisko, adres, data urodzenia,
parafia chrztu, (jeżeli chrzest odbył się w innym miejscu), adres e-mail do
korespondencji.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016
W lipcu 2016 r. odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Rodziny pragnące przyjąć
pod swój dach pielgrzymów z zagranicy proszone są o kontakt z księdzem proboszczem.
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