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AVE MARIA GRATIA PLENA...
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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,

u progu adwentu oddaję w Wasze ręce
nowy numer naszej parafialnej gazetki.
Za jej pośrednictwem chcę Was zaprosić
do przeżycia tego szczególnego czasu
w życiu Kościoła przede wszystkim jako
okazji do pogłębiania naszej wiary. Zachęcam wszystkich do odbycia rekolekcji
parafialnych, a dzieci do udziału w mszach
świętych roratnich. Zarówno adwent i następujące po nim święta Bożego Narodzenia powinny być czasem oczekiwania na
Boga oraz spotkania Go w drugim człowieku. Umocnieni łaską przychodzącego
Pana, starajmy się być Jego świadkami wobec innych ludzi.

pw. św. Jó
fia
ze
a
ar

„Odmawiajcie codziennie różaniec” – te słowa
Matki Bożej z Fatimy były zapewne inspiracja
dla wielu dzieci, które codziennie uczestniczyły w nabożeństwie październikowym
w naszym kościele. Różaniec - jak się okazuje
- to modlitwa nie tylko starszych osób, ale
i dzieci, które chętnie i spontanicznie włączały
się do wspólnej modlitwy. Większość z nich
nauczyła się odmawiać Zdrowaś Maryjo po
łacinie, niektórzy po włosku, hebrajsku,
angielsku czy francusku. W niektóre dni liczba
dzieci na różańcu dochodziła do ponad
czterdziestu. Jest to przede wszystkim zasługa
rodziców przywożących codziennie swoje
pociechy do kościoła. Dziękuję za obecność
wszystkim dzieciom, a szczególnie tym z najdalszych części parafii, jak Patrzyków, Ładzin
czy Nowe Gajęcice. Tegoroczną październikową modlitwę różańcową ofiarowaliśmy za
chrześcijan prześladowanych za wiarę.
Po ostatnim nabożeństwie każde dziecko
otrzymało min. różaniec przywieziony z Ziemi
Świętej.
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MSZA ŚWIĘTA W DNI POWSZEDNIE:
godz.: 16.30 (okres zimowy)
KANCELARIA PARAFIALNA:
wtorek, środa, czwartek, piątek
godz. 15.30 – 16.00

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

Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz

hic de virgine maria iesus christus natus est

„Andrzejki” dla dzieci
W sobotę, 28 listopada odbędzie się w Domu
Katolickim zabawa Andrzejkowa dla dzieci.
Zapraszam ministrantów, chórek parafialny,
dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Najmłodsi przychodzą na godz. 16.00.

Nieśmy dobroć w sercu niczym chleb na dłoni...
Betlejem - miejsce narodzin Chrystusa

PRZED NAMI...
GRUDZIEŃ
4.12 – I piątek miesiąca. Msza św. w intencji
wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa
5.12 – I sobota miesiąca.
Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP
6-8.12 – Rekolekcje parafialne
8.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP
10.12 – Dzień Chorych w parafii
13.12 – Niedziela „Gaudete”
24.12 – 9.00 - Powitanie żłóbka
21.00 – Msza św. wigilijna (Ładzin)
22.00 – Msza św. wigilijna (Janki)
24.00 – Pasterka
25.12 - Narodzenie Pańskie
26.12 - Św. Szczepana
27.12 - Świętej Rodziny, Św. Jana Apostoła
i Ewangelisty
28.12 – Świętych Młodzianków
31.12 - 16.30 – Msza św. na zakończenie
roku z nabożeństwem dziękczynnoprzebłagalnym

ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8.12.2015 - 20.11.2016
W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę
Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił,
iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie
ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
"Drodzy bracia i siostry. Często
myślałem o tym, jak Kościół
może uczynić jeszcze
bardziej oczywistym
swe posłannictwo
bycia świadkiem
miłosierdzia. Jest
to droga, która
rozpoczyna się od
nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz
Nadzwyczajny, którego
ośrodkiem będzie miłosierdzie
Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia”.

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest
niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty
będzie w tym czasie gościł w naszym kraju
w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział
w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie,
STYCZEŃ
gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez
Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia
1.01 – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; I piątek Bożego. Pragnieniem Ojca św., wyrażonym
miesiąca
podczas spotkania z p. prezydentem A. Dudą,
3.01 – 12.00- Msza św. za chorych
jest nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej na
6.01 – Objawienie Pańskie
Jasnej Górze.
10.01 – Niedziela Chrztu Pańskiego.
18-25.01 – Tydzień Modlitw o Jedność
Opłatki na wigilijny stół
Chrześcijan
W pierwszą niedzielę adwentu zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Dołączona
LUTY
broszurka z opisem wieczerzy wigilijnej
pomoże nam przeżyć ten wieczór w atmo2.02 – Ofiarowanie Pańskie,
sferze religijnej. Opłatki będą do nabycia
Dzień Życia Konsekrowanego
w zakrystii po każdej mszy św., szczególnie
10.02 – Środa Popielcowa
podczas rekolekcji. Ofiary złożone z tej okazji
11.02 – NMP z Lourdes;
będą przeznaczone na nowe drzwi do
Światowy Dzień Chorego
dzwonnicy.
14.02 – I Niedziela Wielkiego Postu
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PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
6-8 grudnia 2015 r.
NIEDZIELA - 6 grudnia
7.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
10.30 (Janki) - Msza św. z nauką dla wszystkich
12.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
14.30 (Ładzin) - Msza św. z nauką rekolekcyjną

PONIEDZIAŁEK – 7 grudnia
9.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
14.30 (Ładzin) - Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.30 (Janki) - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Figura Pana Jezusa stojącą w bocznym ołtarzu
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania

WTOREK -8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Dzień Spowiedzi
9.00 - Msza św. (spowiedź od 8.30)
11.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
14.30 (Ładzin) Msza św. (Spowiedź od 14.00)
15.00 (Janki) - Msza św. (Spowiedź od 14.30)
17.00 – Msza św. z udzieleniem odpustu zupełnego na zakończenie rekolekcji

ODWIEDZINY CHORYCH
Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem odbędą się 10 grudnia.
Zgłoszenia dokonujemy w zakrystii. Ponieważ post eucharystyczny nie obowiązuje chorych,
mogą oni spożyć śniadanie, przyjąć leki i spokojnie oczekiwać na kapłana.
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ADWENT - CZAS CIERPLIWEGO OCZEKIWANIA
Słowo adwent pochodzi od łacińskiego „adventus" i oznacza przyjście. Dla starożytnych
Rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas
przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, kiedy
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemię. Oznacza także radosne
oczekiwanie na ponowne Jego przyjście na ziemię przy końcu świata.
W czasie Adwentu powinna dominować radosna nadzieja, Kościół bowiem poprzez liturgię
tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Pierwsze
przyjście Chrystusa, budzące tyle nadziei i radości, jest zapowiedzią drugiego przyjścia w
chwale, na końcu czasów.
Oczekiwanie na ostateczne przyjście Pana czyniło pierwszych chrześcijan niecierpliwymi;
inni zaś stwierdzając opóźnianie się tego faktu, drwili, oddając się życiu łatwemu i
swobodnemu. Dlatego św. Piotr przypomina wszystkim, że Bóg nie odmierza czasu tak jak
ludzie: dla Niego „tysiąc lat jest jak jeden dzień". A jeśli ostatnie przyjście Chrystusa opóźnia
się, to nie dlatego, że Bóg nie jest wierny swoim obietnicom, lecz ponieważ „On jest
cierpliwy... Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do
nawrócenia". To miłosierdzie Boże przedłuża czas. Każdy powinien wykorzystać tę zwłokę
dla swojego nawrócenia i współpracować nad nawróceniem innych. Zamiast dać się
pochłonąć wydarzeniom ziemskim, chrześcijanin przeżywa je sercem nastawionym na
„dzień Pański", który przyjdzie niewątpliwie, „jak złodziej". Postępuje tak, aby był
znaleziony „bez plamy i skazy" na ów dzień, a wcześniej jeszcze na ten, w którym nastąpi
jego osobisty koniec. Wówczas życie ziemskie ustąpi miejsca życiu wiecznemu, które jest
darem Chrystusa Zbawiciela dla wszystkich wierzących w Niego.

GLORIA IN EXCELSIS DEO
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Emmanuel, to znaczy BÓG Z NAMI (Mt 1,23)
Po zakończeniu adwentu przychodzi radosny czas świąt Bożego Narodzenia. To wspaniały
czas dzielenia się opłatkiem i składania życzeń miłości, pokoju i ludzkiego szczęścia.
Przygotujmy się, moi drodzy na spotkanie z Jezusem, Emanuelem - Bogiem z nami. On,
rodząc się w ubóstwie Betlejem, chce stać się towarzyszem drogi każdego z nas i to On
sprawia, że czujemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas
jednak, abyśmy szeroko otwarli swe serca i nie stracili z oczu Tego, który teraz przychodzi
do nas przez swoją łaskę.
Dobre przeżycie świąt jest ściśle związane z dobrym przygotowaniem duchowym. Jeśli więc
ktoś odprawi rekolekcje, a zwłaszcza przystąpi do sakramentu pojednania i Komunii
świętej to oczywiste jest, iż głębiej przeżyje Boże Narodzenie niż osoba, która nie wiadomo
jak pięknych wzruszeń emocjonalnych doświadczy, ale pozbawionych duchowego
fundamentu. Podobnie rzecz się ma z wieczorem wigilijnym. Jeśli zabraknie woli
prawdziwego pojednania albo się nie zaprosi kogoś bliskiego, ponieważ jesteśmy z nim
skłóceni- to cóż z tego, że w czasie wieczerzy będzie sympatycznie?
Zadziwiający dar Bożego Narodzenia polega właśnie na tym, że Jezus przyszedł dla
każdego z nas i w sobie uczynił nas braćmi. Niech On zajmie w Waszych sercach
szczególne miejsce. Niech napełni je miłością i pokojem. Życzę radosnych
i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia Pańskiego.
Fot. M. Rusajczyk
Ks. Proboszcz
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RORATY ZE ŚWIĘTYMI
Tegoroczny Adwent zbiegnie się z początkiem
obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz
Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, który
rozpocznie się 8 grudnia. Podczas codziennych
Rorat odbędziemy podróż do początków
chrześcijaństwa w Polsce, by przyjrzeć się
wielkim polskim świętym i od nich uczyć się,
jakie owoce mamy przynosić w codziennym
życiu. Hasłem Rorat będą słowa: "Drzewo Życia
- chrzest źródłem miłosierdzia"................................
Dzieci przychodzą z lampionami.
Msza święta roratnia
o godz. 16.30
(w soboty o godz. 7.30)
Podczas ubiegłorocznych
spotkań roratnich dzieci poznały jedną
z największych świętych - św. Teresę z Avila,
i jej życiowe motto „Solo Dios basta” (Bóg sam
wystarczy). Na zakończenie rorat wysłaliśmy
podpisany przez wszystkie dzieci list z życzeniami świątecznymi do Sióstr Karmelitanek
w hiszpańskim Avila, do klasztoru w którym
500 lat temu mieszkała św. Teresa. ....................

TORT URODZINOWY PANA JEZUSA
24 grudnia godz. 9.00
O tym jak smakuje tort
urodzinowy Pana Jezusa będą się
mogły
przekonać
dzieci
uczestniczące w tegorocznych
roratach. W dniu Wigilii Bożego
Narodzenia, rano, po ostatniej
Mszy roratniej, w taki właśnie
sposób uczcimy WYDARZENIE,
do którego prowadzić nas będą
adwentowe drogi.
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ZIEMIA ŚWIĘTA - PIĄTA EWANGELIA
RELACJA Z PIELGRZYMKI
Nasza pielgrzymka do Ziemi Świętej rozpoczęła się w niedzielę 4 października.
Po 3 godzinnym locie do Tel Awiwu 47 osobowa grupa pielgrzymów kontynuuje podróż
udając się do Tyberiady w biblijnej Galilei.
Wędrówkę po miejscach świętych rozpoczynamy od porannej mszy św. w Bazylice
Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. W Yardenit nad Jordanem - symbolicznym
miejscu chrztu Jezusa odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne. W miejscowości Tabga
zwiedzamy Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, upamiętniający cud Jezusa oraz położony
niedaleko Kościół Prymatu Piotra – miejsce gdzie Zmartwychwstały Chrystus spożywał
z uczniami posiłek i powierzył Piotrowi pieczę nad swoimi wyznawcami. Po zwiedzeniu
Kafarnaum, udajemy się na Górę Błogosławieństw, miejsce słynnego Kazania na Górze,
a potem w godzinny rejs drewnianą barką po Jeziorze Genezaret.
Podczas Mszy św. w Kanie
Galilejskiej
–
miejscu
pierwszego cudu Jezusa –
sześć par odnowiło swoje
przy-rzeczenia małżeńskie.
Z Kany wyruszyliśmy do
Nazaretu, aby nawiedzić
Bazylikę Zwiastowania z
grotą upamiętniającą wizytę boskiego Posłańca
u Maryi. Obok, w kościele
św. Józefa – miejscu, gdzie
według tradycji znajdował
się jego warsztat – podziwiamy jedną z piękniejszych figur przedstawiającą patrona naszej parafii oraz starożytne
podziemia. Z punktu widokowego na Wzgórzach Golan spoglądamy na Jezioro Genezaret i
okoliczne miejscowości. Stamtąd ekstremalną drogą przebiegającą na styku granicy trzech
państw: Izraela, Jordanii i Syrii zjeżdżamy do Tyberiady. Następnego dnia mamy opuścić
zieloną Galileę, by przez Samarię udać się do górzystej Judei.
W środę rano żegnamy się z Tyberiadą i udajemy w podróż do Hajfy, gdzie naszym celem
jest Góra Karmel z kościołem Stella Maris (Gwiazda Morza). Po mszy św. przy Grocie Eliasza
oglądamy przepiękną panoramę portu, ogrody Bahaistów i drogą wzdłuż Morza
Śródziemnego udajemy się do Cezarei, a następnie do Jaffo - najstarszej części Tel Awiwu.
Wieczorem przyjeżdżamy do Betlejem.
Z samego rana udaliśmy się na mszę św. na Pole Pasterzy, miejsce w którym Aniołowie
ogłosili pasterzom narodziny Jezusa, ale naszym celem tego dnia była Grota Narodzenia
Pana Jezusa, nad którą wznosi się najstarsza na Bliskim Wschodzie Bazylika Narodzenia.
Miejsce narodzenia Jezusa symbolizuje czternastoramienna srebrna gwiazda z wyrytymi
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słowami: „Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est”. W sąsiedztwie bazyliki stoi
katolicki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a w jego podziemiach grota św.
Hieronima, który przełożył Pismo Św. z języków oryginalnych na łacinę. Przekład ten znany
jest jako Wulgata. Jeszcze tego samego dnia wąskimi uliczkami Jerozolimy docieramy do
najważniejszego miejsca dla chrześcijan i głównego celu naszej pielgrzymki - Bazyliki Grobu
Pańskiego, wznoszącej się nad miejscem męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wizytą przy Ścianie Płaczu kończymy dzień pełen
niezwykłych duchowych przeżyć.
Nazajutrz, u stóp Góry Oliwnej w Bazylice Agonii uczestniczymy we mszy św. otaczając
skałę, na której Jezus modlił się przed pojmaniem. Znajdujący się obok ogród Getsemani
(Ogrójec), przez obecność drzew oliwnych osiągających wiek ponad 2 tys. lat zachowuje
szczególną ciągłość z czasem, w którym przybywał tam Chrystus. Po mszy św. udajemy się
na Górę Oliwną. W krużgankach kościoła Pater Noster „Ojcze Nasz”, wśród wielu tablic
z tekstem tej modlitwy odnajdujemy naszą, w języku polskim. Schodząc drogą Niedzieli
Palmowej ku Jerozolimie nawiedzamy cmentarz żydowski w dolinie Jozafata, a następnie
kościół Dominus Flevit - „Pan zapłakał”. Na Górze Syjon zatrzymujemy się w Kościele
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, do którego przylega Wieczernik – miejsce zesłania
Ducha Św. na apostołów. Pomieszczenie ma obecnie wystrój meczetu, ale pozostaje
w rękach Żydów. Po odśpiewaniu hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź… opuszczamy je
i udajemy się do pobliskiego kościoła św. Piotra in Galicantu („Tam gdzie piał kogut”),
stojącego nad skalną cysterną-więzieniem, w której Jezus miał przeżyć ostatnią noc swojego
ziemskiego życia.
W przedostatnim dniu pobytu w Ziemi naszego Pana wyjeżdżamy na Pustynię Judzką.
W drodze nad Morze Martwe krótki przystanek w Qumran w okolicy grot, w których w roku
1947 znaleziono starożytne zwoje z tekstami Pisma świętego. Z Jerycha, uważanego na
najstarsze miasto świata, spoglądamy na Górę Kuszenia…
Niezwykłym przeżyciem dla każdego, a zarazem akcentem zamykającym nasze
pielgrzymowanie była Droga Krzyżowa
ulicami starej Jerozolimy, którą
zakończyliśmy na Golgocie.
Pielgrzymkę trafnie podsumowała
jedna z uczestniczek: „Słowa nie
oddadzą tego, co tam zobaczyliśmy, co
przeżyliśmy, jakie zmiany w nas zaszły.
Wspomnienia pozostaną na zawsze, bo
takiej pielgrzymki się nie zapomina.
Dziękujemy Ci Panie za ten dar
pielgrzymowania do Ziemi Świętej,
gdzie Syn Twój Jezus Chrystus żył,
umarł i zmartwychwstał. A w nas jest
wiara, nadzieja i miłość.”
Katarzyna Bednarska

7

Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ
Wspomnienia Ks. Franciszka Olka

1953
Parafia przystąpiła do roboty przy suficie na kościele. Sufit, kiedy kościół służył jako koszary
wojskom hitlerowskim, stanowił również cel dla ich karabinów. Dziur w nim było dużo.
Dziury w dachu dawnym i deszcz tworzyły liczne zacieki. Trzeba było zerwać stary sufit,
zbudować rusztowanie na całym kościele, które miało zostać tak długo dopóki kościół nie
będzie pomalowany. W otrzymaniu drzewa na rusztowanie okazał wielką życzliwość
nadleśniczy p. inż. Leonard Klimenko oraz leśniczowie p. Stefan Okoń z Gajęcic
i p. Kazimierz Steczkowski z Murowańca.
W sobotę przed niedzielą palmową zwolniono po półrocznym pobycie w więzieniu
ks. Dziekana Wiśniewskiego, aresztowanego na skutek fałszywych oskarżeń, a w styczniu
po 4-letnim pobycie we Wronkach wrócił ks. Józef Janson, proboszcz z Kiełczygłowa.
Wydział do Spraw Wyznań nie wyraził zgody na odbycie tradycyjnej procesji na uroczystość
odpustową do Janek w św. Stanisława.
Zaczęła się samowola młodzieży na zabawach. Niszczyli szklanki, zabierali do kieszeni. Jest
to rezultat tego, że rząd popuścił cugle młodzieży. Czym
się to skończy pokaże przyszłość.
Złote gody obchodzili w tym roku Michał i Franciszka
Więcławikowie z Makowisk. J. E. ks. Bp. Goliński przesłał
gratulacje.
„W imię prawa i wolności” został aresztowany 26.09.53
r. w Warszawie J. E. ks. Kardynał Stefan Wyszyński. Na
podstawie
deklaracji
rządu
miał
przebywać
w Klasztorze, ale była to tajemnica, który klasztor był
schronieniem dla tak dostojnego więźnia. Dwa razy
Prymas był aresztowany, raz uczynił to Bismarck za
Kulturkampfu z kard. Ledóchowskim, a drugi raz Polak.
Episkopat wydał w tej sprawie odpowiednią deklarację.
W tym roku w związku z rozpoczynającym się rokiem
szkolnym zabroniono mi wstępu do szkoły.
Przedstawiało się to tak. Kierownictwo zabroniło
dzieciom odmawiania wspólnie pacierza. W związku
J. E. ks. Bp. Z. Goliński
z tym podałem rodzicom do wiadomości artykuły
konstytucji mówiące o wolności sumienia, artykuły z Dekretu o Wolności Sumienia, tekst
porozumienia między Episkopatem aFot.
Rządem,
wraz z aneksami wypowiedzi Cyrankiewicza,
Archiwum parafii
premiera rządu Bolesława Bieruta, wydrukowane w kalendarzykach Ars Christiana. Nie
dawałem do tego żadnych komentarzy. Było to 8. września na Mszy św. w środę, a w piątek
tegoż tygodnia, złożył mi wizytę urząd bezpieczeństwa z Radomska grożąc mi
dochodzeniami prokuratorskimi, gdyż rodzice domagali się pacierza w szkole. Chcieli oddać
sprawę do sądu za nadużywanie uczuć religijnych przeciwko państwu.
1954
Sprawa malowania kościoła zaczynała nabierać na sile. Denerwowało parafian stojące
jeszcze rusztowanie. Sprowadzony artysta malarz z Łodzi dokonał pierwszych oględzin i
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podał przypuszczalny kosztorys od 8000 do 14000 zł.
W styczniu zmarła w Ładzinie Maria Kotylowa, która wielce przyczyniła się, by kościół
w latach powojennych przybrał należny wygląd. Włożyła w to wiele trudu i pracy.
Sprawa malowania znowu aktualna, ale
należy się zastanowić nad możliwościami
materialnymi. Do tej pory dobrowolne
ofiary brano pod uwagę lub składki od
hektara lub od głowy. Poprzednio
możliwości te nie zdały egzaminu, gdyż
trzeba było z racji ofiarności kilkakrotnie
wyciągać ręce, a inni trzymali się za boki
i „mądrowali”. Składka od ha też nie zdała
egzaminu, gdyż trzeba było mieć
rzeczoznawców gleby i klasyfikować
poszczególne gospodarstwa. Wybraliśmy
opodatkowanie rodzin i to może okaże się
Kościół w Jankach
lepsze.
Kościół w Makowiskach
Z racji 100 letniej rocznicy ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP ojciec św. Pius XII ogłosił Rok Święty. Papież
złagodził też post eucharystyczny.
W miesiącu maju odbywał się kurs dla narzeczonych. Frekwencja dość dobra, przeważały
panny, a kawalery widać są mądre.
W tym roku policzyłem stan dusz w parafii. W roku 1946 liczyła ona 3300 dusz, a w roku
1954 – 3079. Patrzyków – 493, Gajęcice – 893, Janki – 215, Łężce – 91, Ładzin – 299,
Makowiska – 926, Trzebca – 162.
Do malowania jednak w tym roku nie przystąpiono. Postanowiono zerwać stary tynk, który
już był na ścianie kilkadziesiąt lat, a był przesycony różnymi wyziewami, a kiedy kościół
w czasie wojny służył jako spichrz wilgotne żyto odciągało tynk od ściany. W niektórych
miejscach nawet lekkie uderzenie młotka odbijało całe płaty tynku.
W tymże roku Gajęcice Stare zdobyły się na krzyż, który postawiły koło szkoły. Uprawom
ziemniaków coraz więcej grozi
plaga
stonki
przywleczona
z Zachodu.
W tym roku w końcu września
zebrał się pierwszy Synod
Diecezjalny w Częstochowie.
W tym też roku odbywały się
wybory do Rad Narodowych.
Śmieszne to były wybory, gdyż
przyszłych radnych przywozili
prelegenci w teczkach. Kuria
wezwała wiernych do modlitwy w
intencji chorego śmiertelnie ojca
świętego Piusa XII.
Papież Pius XII
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WSPÓŁCZEŚNI ŚWIADKOWIE WIARY
PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN
Początek drugiej dekady XXI wieku przyniósł nie tylko nowe wyzwania i zagrożenia,
jakie wiążą się z wojnami i konfliktami, zwłaszcza tymi, które trwają w Afryce czy na
Bliskim Wschodzie. Coraz wyraźniej daje się zauważyć również starcie
międzycywilizacyjne między kręgiem euroatlantyckim, w zdecydowanym stopniu
chrześcijańskim,
a
kręgiem
muzułmańskim oraz z innymi
kręgami religijno – kulturowymi.
W wielu krajach dochodzi do
otwartych wojen religijnych oraz
konfliktów etnicznych. Problemem
szczególnie w ostatnich latach
zauważalnym stało się prześladowanie chrześcijan. Mówi się już
o otwartej i globalnej wojnie
z chrześcijanami. Potwierdza to
wiele statystyk prowadzonych
przez różne organizacje międzynarodowe. Z najnowszych badań Międzynarodowego
Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi) wynika, że do największych
prześladowań chrześcijan dochodzi regularnie na kontynencie afrykańskim
(wyróżniają się tutaj takie kraje jak Demokratyczna Republika Konga, Nigeria,
Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Sudan); azjatyckim (czołową pozycję zajmują takie
państwa jak Chiny, Indie, Indonezja, Laos, Korea Północna, Pakistan, Sri lanka
i Wietnam). W ostatnim czasie na czołową pozycję zaczęły się ponownie wysuwać
arabsko – muzułmańskie kraje z regionu Bliskiego i Środkowego Wschodu, szczególnie
takie jak: Afganistan, Egipt, Izrael i terytoria palestyńskie, Iran, Irak, Arabia Saudyjska,
Turcja i Syria. Nie najlepiej wygląda również sytuacja w krajach chrześcijańskich
z Ameryki Łacińskiej, szczególnie takich jak Kuba, Meksyk, Wenezuela czy Kolumbia.
Spośród krajów kontynentu europejskiego zwraca się szczególną uwagę na
prześladowania w takich państwach jak Białoruś, Bośnia i Hercegowina oraz Federacja
Rosyjska.
W niektórych z wymienionych krajów sytuacja jest wręcz dramatyczna Bardzo zła jest
sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej, Pakistanie, Syrii i Iraku. Na terenie tych
dwóch ostatnich państw powstało w 2014 roku Państwo Islamskie (ISIS), którego
celem jest „totalna wojna z niewiernymi”. Jej symbolem stało się wiele aktów
barbarzyństwa, jakich doświadczyło wielu chrześcijan, zamieszkujących te państwa.
Jednym z dwóch - trzech krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan jest od
wielu dziesięcioleci Afganistan. Sytuacja w państwie wciąż pozostaje niestabilna,
a Afganistan jest często określany, jako „państwo upadłe”. Przekłada się to na sytuację
niewielkiej w tym kraju wspólnoty chrześcijańskiej liczącej około
2, 5 tys. osób. Sytuacje komplikuje dodatkowo fakt, że większość afgańskich
chrześcijan wywodzi się z muzułmanów, co obarcza ich piętnem odstępców od wiary.
Mimo, że afgański rząd podpisał porozumienia, w których zobowiązał się do
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poszanowania ich wolności religijnej, jego zdolność do realnego sprawowania władzy
jest mocno ograniczona. Ochrzczone rodziny regularnie spotykają się ze społeczną,
polityczną i gospodarczą dyskryminacją.
Z krajów Ameryki Łacińskiej na czoło wysuwa się pogrążona w chaosie Kolumbia. Duża
liczba uprowadzeń i morderstw popełnianych przez rebeliantów i grupy paramilitarne
na kontrolowanych przez nie obszarach spowodowały, że ten południowoamerykański kraj z miejsca 46 przed rokiem trafił na 25. Pozycję Indeksu.
Chrześcijanie wielokrotnie znajdują się w krzyżowym ogniu, gdy rebelianci walczą z
innymi ugrupowaniami i gangami narkotykowymi próbując rozszerzyć swoje terytoria
wpływów.
To tylko nieliczne z wielu przykładów prześladowań, jakie odnotowane zostały przez
organizacje międzynarodowe. Przykładów tego typu jest zdecydowanie więcej i nie
sposób ich wszystkich nawet zasygnalizować. Większość mieszkańców Zachodu nie
zdaje sobie na ogół sprawy z przytoczonych wydarzeń. Bitwy tamtej wojny najczęściej
rozgrywają się na polu symboliki – toczą się na przykład o to, czy wypada zbudować
bożonarodzeniową szopkę przed gmachem sądu. Właściwa wojna ma jednak postać
wzbierającej fali ucisku w majestacie prawa, społecznych prześladowań i
bezpośredniej fizycznej przemocy, których ofiarą padają przede wszystkim
chrześcijanie.
Dla wielu ludzi z Europy czy z chrześcijańskiego kręgu kulturowo – religijnego, wojna
ta wydaje się bardzo odległa gdyż toczy się po prostu zbyt daleko. Dzisiejsi męczennicy
idą na śmierć na Sri Lance, Malediwach czy w Sudanie, a więc miejscach, które ludzie z
Zachodu z trudnością potrafią zlokalizować na mapie, nie mówiąc o osobistym
zainteresowaniu losem ich mieszkańców.
Temat prześladowania chrześcijan jedynie od czasu do czasu trafia na łamy
popularnych mediów światowych, takich
jak „The Economist" lub „Newsweek".
Wojna z chrześcijanami pozostaje jednak
najpilniej strzeżonym sekretem świata.
Prawdopodobnie najwięcej uwagi tej
problematyce poświęcają włoskie media,
chociażby ze względu na bliskość
Watykanu oraz prasa i wydawnictwa
katolickie. Problem ten nie jest jednak
niestety dogłębnie rozpoznany. Zbyt
mało miejsca zajmuje również w
świeckich mediach i publikacjach. Trzeba zdawać sobie sprawę, że problem
prześladowań nie wiąże się wyłącznie z przykładami fizycznych aktów barbarzyństwa,
jakich dopuszczają się na przykład islamiści czy fundamentaliści innych religii wobec
chrześcijan.
Problem ten wpisał się w złożoność największych problemów i wyzwań, z jakimi
zmaga się cały świat na początku XXI wieku.
Piotr Nicpoń
historyk, politolog
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SPRAWY GOSPODARCZE
REMONTY - INWESTYCJE
Dziękując za pomoc i wsparcie przy realizacji różnorakich prac gospodarczych,
jakie zostały wykonane w kościele, na cmentarzu, plebanii i w jej otoczeniu, pragnę
przybliżyć ważniejsze działania, jakie zostały podjęte w okresie trzech ostatnich
miesięcy.
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· System wentylacji grawitacyjnej kościoła został wzmocniony przez
zamontowanie w otworze sufitowym wentylatora o wydajności
zapewniającej wymianę powietrza w całym kościele w przeciągu 4h pracy.
· Wymieniono żarówki w żyrandolach i oświetleniu bocznym kościoła na
energooszczędne. W przygotowaniu jest system energooszczędnego
oświetlenia prezbiterium i ołtarzy bocznych.
· Utwardzono i wyłożono kostką brukową wejście na plac kościelny od strony
parkingu.
· W dzwonnicy i piwnicy gospodarczej położono płytki na posadzce.
· Przy pomocy specjalistycznego sprzętu zostało usunięte drzewo zagrażające
bezpieczeństwu przechodniów, uszkodzone w czasie lipcowych wichur.
· Naprawiono fragment dachu uszkodzonego przez upadające drzewo na
kościele w Jankach i wymieniono uszkodzone rynny na zakrystii.
· Przeprowadzono inwentaryzację cmentarza, która objęła m.in. utworzenie
planu cmentarza z wytyczeniem kwater i założenie ksiąg inwentaryzacyjnych.
· Wykonano generalne porządki na cmentarzu: przeprowadzono korektę
drzewostanu, naprawiono chodnik w kilku miejscach. Za pomocą ciężkiego
sprzętu zniwelowano teren wzdłuż murów nowej części cmentarza, wywożąc
ponad 30 przyczep śmieci, korzeni, kamieni, starych pni, samosiejek
krzewów, itp. Także wzdłuż murów starej części cmentarza przy pomocy
minikoparki usunięto usypiska ziemi (tworzone przez lata głównie przez
firmy remontowo-budowlane), wyrównano i uporządkowano teren.
· W trybie awaryjnym wymieniono naczynie wyrównawcze oraz przerdzewiałą
instalację CO na strychu plebanii.
· Wykonano inne prace hydrauliczne w pomieszczeniach piwnicznych plebanii,
usunięto awarię instalacji wodnej w domu katolickim.
· Dokończono izolację i ocieplenie fundamentów plebanii od strony kościoła.
· W związku z zaplanowana zielenią wokół plebanii i budynków
gospodarczych, nawieziono i rozplantowano ziemię wyrównując teren;
zasiano trawniki, posadzono krzewy ozdobne.

www.makowiska.icmentarze.pl
W ostatnim czasie przeprowadzona została pełna inwentaryzacja
cmentarza. W jej wyniku został on podzielony na kwatery, a każdy grób
otrzymał swój unikatowy numer. Bogata dokumentacja fotograficzna
zawiera zdjęcia wszystkich grobów, opisanych w specjalnej bazie danych,
dostępnej na stronie www, a prosta w obsłudze wyszukiwarka umożliwia
odnalezienie dowolnego grobu i zlokalizowanie go na planie cmentarza.
Zapraszam do wirtualnych odwiedzin naszego cmentarza oraz do
uzupełnienia (za pomocą formularza kontaktowego) danych dotyczących
osób zmarłych jak również potwierdzenia bądź aktualizacji danych
osobowych dysponenta grobu.

CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY
Sakramentalny związek małżeński
zawarli:
Krzysztof Kopiński – Anna Janus (15.08)
Bartłomiej Stanik – Paulina Kochel (5.09)
Jacek Różycki – Angelina Kotyla (24.10)

Przez Sakrament Chrztu Świętego
do wspólnoty Kościoła zostali przyjęci:

Po wieczną nagrodę
do Domu Ojca odeszli:
†Tadeusz Pakuła, l. 75 (19.09)
†Kazimierz Franczak, l.67 (06.10)
†Tadeusz Stanik, l. 87 (17.10)
†Andrzej Mruszczyk, l.24 (18.10)
†Aleksandra Bęben, l. 83 (12.11)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Grzegorz Artur Polis (29.08)
Julia Helena Pukacz (27.09)
Bartosz Ranoszek (17.10)
Maria Magdalena Rudzka (18.10)
Zuzanna Szalińska (24.10)
Lena Beata Bzdak (25.10)
Wiktoria Aneta Mesjasz (14.11)
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LICZENIE WIERNYCH

ODNOWIONA KAPLICZKA W JANKACH

Od wielu lat Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, na zlecenie Konferencji Episkopatu
Polski, dokonuje liczenia wiernych pod względem uczęszczania na niedzielną Eucharystię
oraz przystępowania do Komunii św. Liczenie to odbywa się raz w roku, w jedną z niedziel
października lub listopada. W tabeli znajdują się dane statystyczne dotyczące naszej parafii,
będące rezultatem tegorocznego liczenia uczestników Mszy św. w niedzielę, 25
października.
Liczba wiernych na Mszy
Liczba rozdanych Komunii
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Sobota 17.30
15
25
4
11
7.30
49
91
18
54
9.00
90
103
17
56
10.30
34
58
8
18
12.00
92
107
16
55

Dzięki oddolnej inicjatywie i zaangażowaniu grupy
mieszkańców Janek zostały podjęte starania
o odnowienie kapliczki przydrożnej poświęconej
św. Stanisławowi Biskupowi, patronowi kościoła w
Jankach. Na ten cel zostały przeznaczone środki
uzyskane z loterii fantowej oraz małej gastronomii
w dniu odpustu ku czci św. Stanisława, a także
indywidualne ofiary mieszkańców Janek i Gajęcic
Starych. Na ręce p. sołtysa Jacka Uchrońskiego oraz
członków Społecznego
Komitetu Odbudowy
Kapliczki
składam
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
włączyli się w dzieło jej
renowacji.
Specjalne
podziękowania należą
się p. Stanisławowi
Trzebskiemu z Ładzina,
z
synem
Jackiem,
którzy bardzo solidnie wykonali powierzone zadanie.
Efekt prac będących już na ukończeniu widoczny jest na
powyższym zdjęciu.
Zdjęcie kapliczki z 1974 r.

Wnioski:
1.Wyniki liczenia z poprzednich kilku lat są zbliżone do tegorocznych, a zatem można
stwierdzić, że na Mszę świętą niedzielną - zakładając pewną rotację wiernych - uczęszcza
niewiele ponad 1/3 Parafian.
2.Mimo, iż obowiązek udziału we Mszy św. dotyczy w tym samym stopniu kobiet, co
mężczyzn, liczba niewiast znacznie przewyższa liczbę mężczyzn w kościele.
3. Prawie połowa uczestników Mszy św. nie przystępuje do Komunii św. Z duszpasterskiego
punktu widzenia, jedyną przeszkodą do jej przyjęcia jest grzech ciężki. Czy naprawdę tak
trudno oczyścić swoje sumienie w sakramencie pokuty?
4. Badania statystyczne nie przewidują oddzielnego liczenia młodzieży i dzieci, ale sprawa
uczestnictwa we Mszy św. tej kategorii wiernych może budzić uzasadniony niepokój
duszpasterski. Najczęściej jest tak, że przykład idzie z góry, dlatego warto przypomnieć
rodzicom, że przynosząc dziecko do chrztu przyjęli na siebie ważny obowiązek wychowanie
go w wierze poprzez dawanie przykładu prawdziwie chrześcijańskiego życia.
5. Przeszkody, które usprawiedliwiają nieobecność na niedzielnej Eucharystii to m.in.
choroba, pielęgnacja niemowląt, nieustanna opieka nad chorymi, niesienie pomocy w
wypadkach i klęskach żywiołowych, wykonywanie zawodów wymagających pracy ciągłej,
niemożliwość dostania się do kościoła z powodu zbyt dużej odległości przy braku środków
lokomocji.
6. Osobom ochrzczonym, uporczywie stroniącym od Kościoła, przypomina się, że według
prawa kościelnego „pogrzeb chrześcijański przysługuje wierzącym i praktykującym
członkom wspólnoty parafialnej”.

NOWE LOGO NASZEJ PARAFII
Makowisk
ac

h

P
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W dzisiejszych czasach niezwykle istotny jest spójny system
identyfikacji wizualnej. Parafie, podobnie jak inne instytucje,
powinny być łatwo rozpoznawalne i kojarzone w swoim
otoczeniu. Okrągły wizerunek św. Józefa z dzieciątkiem Jezus
trzymającym lilię opisany nazwą parafii będzie się znajdował
na wszystkich materiałach przygotowywanych przez naszą
parafię.

MSZA ŚW. W PATRZYKOWIE
13 listopada - to w starym kalendarzu
liturgicznym święto św. Stanisława Kostki.
W tym dniu urodził się śp. Ks. Stanisław
Ładocha i takie imię otrzymał na chrzcie św.
I chociaż od lat to święto obchodzone jest
już 18 września, to dla ks. Stanisława 13-ty
dzień
listopada
pozostał
dniem
szczególnym. Wiedzieli o tym mieszkańcy
Patrzykowa, dlatego w piątek, 13 listopada,
zebrali
się przy
swojej kapliczce na Mszy św. w intencji byłego
proboszcza. Kapliczka stająca prze drodze, poświęcona
Matce Bożej Częstochowskiej, została wzniesiona przed
czterema laty z inicjatywy mieszkańców Patrzykowa od
Łążka. Została poświęcona przez J.E. Ks. Bpa Antoniego
Długosza w dniu 23.10.2011 r.
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