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Makowiska,	ul.	Radomszczańska	56/62;
	

PARAFIA	RZYMSKOKATOLICKA	pw.	św.	Józefa	Oblubieńca	NMP	

Kwartalnik	parafii	pw.	Św.	Józefa	Oblubieńca	NMP	w	Makowiskach NUMER	3(7)		wrzesień	2016

OPIEKUN
Moi	drodzy,

rok	kościelny,	który	od	minionego	adwentu	
przeżywamy	 jako	Rok	Miłosierdzia,	a	 także	
Rok	 Jubileuszu	 1050-lecia	 Chrztu	 Polski,	
obfitował	w	wiele	wydarzeń,	w	których	my,	
jako	 parafia	 również	 uczestniczyliśmy.	
Odzwierciedleniem	tych	wydarzeń	jest	treść	
kolejnego	 numeru	 gazetki	 parafialnej,	
do	 którego	 lektury	 serdecznie	 zachęcam.	
Szczególnie	 polecam	 artykuły	 nawiązujące	
do	wydarzeń	 z	historii	naszej	Ojczyzny,	 jak	
również		z	dziejów	naszej	parafii.																			.
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KANCELARIA	PARAFIALNA:
wtorek,	środa,	czwartek,	piątek
godz.	16.30	–	17.00

PORZĄDEK	NABOZ�EN� STW

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

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

MSZA	S�WIĘTA	W	DNI	POWSZEDNIE:
godz.:	17.30	(okres	letni)

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

NABOŻEŃSTWA	COMIESIĘCZNE:

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

Ks.	Andrzej	Chrzanowski
																												Proboszcz	

PARAFIALNA	
PIELGRZYMKA	DO	WŁOCH

Odbywa	się	z	11	na	12	każdego	miesiąca.
Z	 czuwaniem	 jest	 związana	 możliwość	
uzyskania	odpustu	Roku	Jubileuszowego.

DUSZPASTERSTWO	
ZWIĄZKÓW	

NIESAKRAMENTALNYCH	

ARCHIDIECEZJALNE	
CZUWANIE	JASNOGÓRSKIE	
W	ROKU	MIŁOSIERDZIA

W	 każdą	 drugą	 niedzielę	 miesiąca	
o	 godz.	 10.00	 odbywają	 się	 w	 kaplicy	
Archidiecezjalnego	Domu	w	Częstochowie	
przy	 ul.	 Ogrodowej	 nr	 24/44	 (Radio
„Fiat”)	 spotkania	 dla	 par	 żyjących	
w	 związkach	 niesakramentalnych.	
Prowadzi	 ks.	 Wojciech	 Gaura	 	 	 	 	 	 .
tel.	600-941-805.

24.06	–	03.07.2017	r.

W	programie	zwiedzania:	
Asyż	-	Rzym	-	Watykan	-	Monte	Cassino
	-	Pompeje	-	San	Giovanni	Rotondo		-		
Monte	Sant'	Angelo	–	San	Marino	-	

Lanciano	-	Padwa	-	Wenecja
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PRZED	NAMI...
WRZESIEN�

PAZ�DZIERNIK

LISTOPAD

DZIEŃ	SENIORA
16	października,	godz.	15.00

ZAKOŃCZENIE	ROKU	
MIŁOSIERDZIA	BOŻEGO
Zamknięcie	Drzwi	Świętych	

20	listopada	2016	r.	

08.09	–	święto	Narodzenia	NMP
11.09	–	wyjazd	na	czuwanie	jasnogórskie
14.09	–	święto	Podwyższenia	Krzyża	św.
16.09	–	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
18.09	–	święto	św.	Stanisława	Kostki
21.09	–	Doba	Eucharystyczna	
23.09	–	spotkanie	kandydatów	do	
															bierzmowania
26.09	–	spotkanie	rodziców	dzieci	
															pierwszokomunijnych

06.10	–	1-szy	czwartek;	adoracja	
																Najświętszego	Sakramentu
07.10	–	pierwszy	piątek	miesiąca
07.10	–NMP	Różańcowej	
11.10	–	wyjazd	na	czuwanie	jasnogórskie
16.10	–	Dzień	Papieski
16.10	–	parafialny	Dzień	Seniora
21.10	–	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
21.10	–	spotk.	kandydatów	do	bierzm.
23.10	–	dzień	misyjny

01.11	–	uroczystość	Wszystkich	S�więtych.
02.11	–	wspomn.	Wszystkich	Wiernych
																Zmarłych
2-9.11–	Msze	św.	oktawalne	za	zmarłych	
																z	wypominkami
03.11	–	1-szy	czwartek;	adoracja	
															Najświętszego	Sakramentu
04.11	–	pierwszy	piątek	miesiąca
11.11	–	święto	Odzyskania	Niepodległości
11.11	–	wyjazd	na	czuwanie	jasnogórskie
18.11	–	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
20.11	–	uroczystość	Chrystusa	Króla	
															Wszechświata
20.11	–	Zakończenie	Roku	Miłosierdzia	
															Bożego
27.11	–	pierwsza	niedziela	Adwentu

UROCZYSTOŚĆ	
WSZYSTKICH	ŚWIĘTYCH
	Procesja	z	wypominkami	
o	godz.	11.30	i	Msza	św.	

na	cmentarzu	o	godz.	12.00
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DOBA	EUCHARYSTYCZNA	W	PARAFII	-	21	września	2016r.

DOBA	 EUCHARYSTYCZNA	
jest	 to	 wystawienie	
Ń ajswiętszego	 Sakramentu	
celem	 Jego	 adoracji.		
W	 naszej	 Częstochowskiej	
Ȧ rchidiecezji	 ta	 pobozna	
praktyka	 	 trwa	 od	 1987	
roku.	 Codziennie,	 przez	
365	 dni	 w	 roku,	 adoracja	
odbywa	 się	 w	 innym	
ḱ osciele	Archidiecezji;	są	to	
ṫ́ akze	 kaplice	 domow	
zakonnych,	 seminarium		
i	 inne	 miejsca.	 	 W	 naszej	

ṗ́́ arafii	 odprawiamy	 dobę	 eucharystyczną	 kazdego	 roku	 21	 wrzesnia,	 ktory	 to	
d́́ zien	 jest	 datą	 konsekracji	 koscioła	 przez	 bpa	 Wincentego	 Ć hosciak	 -Popiela	
(21.09.1876	r.)	

PORZĄDEK	ADORACJI

		7.3o	–	Msza	św.,	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu
		8.00	–	9.00	–	Z�ywy	Różaniec	
		9.00	–	10.00	–	Patrzyków	
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	–	Makowiska
15.00	–	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzie
16.00	–	17.00	–	Podładzin
17.00	–	17.30		Ministranci	i	lektorzy
17.30	–	Msza	S�więta	z	Nowenną	do	św.	Józefa
18.30	–	19.30	–	Janki
19.30	–	20.30	–	Podmurowaniec
20.30	–	21.00	–	kandydaci	do	Bierzmowania
21.00	–	Apel	Jasnogórski
21.30	–	Msza	na	zakończenie	Doby	Eucharystycznej	
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MSZE	ŚW.	NIEDZIELNE	i	PIERWSZE	PIĄTKI	MIESIĄCA

PIERWSZA	KOMUNIA	ŚWIĘTA

PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA

·	wrzesień	–	spotkanie	rozpoczynające	bezpośrednie	przygotowanie	do	Pierwszej	
			Komunii	S�więtej	(26.09.2016,	godz.	17.30);
·	październik	–	nabożeństwo	różańcowe;	poświęcenie	różańców	
��	(7.10.2016,	godz.	17.00);
·	grudzień	–	udział	w	rekolekcjach	adwentowych;	poświęcenie	medalików	
			(8.12.2016,	godz.	17.00);
·	Niedziela	Chrztu	Pańskiego	–	poświęcenie	świec	(8.01.2017,	godz.	9.00);
·	I	Niedziela	Wielkiego	Postu	–	poświęcenie	książeczek	
��	(5.03.2017,	godz.	9.00);
·	Wielki	Post	–	udział	w	Nabożeństwach	Drogi	Krzyżowej;
·	Wielki	Post	–	udział	w	Rekolekcjach	Wielkopostnych;
·	Piątek,	12	maja	2017	r.	–	Spowiedź	święta	dzieci;
·	Niedziela,	14	maja	2017	r.,	godz.	10.00	–	Uroczystość	Pierwszej	Komunii	S�więtej	

Dzieci	przystępują	do	Pierwszej	Komunii	S�w.	w	klasie	trzeciej	niezależnie	od	wieku,	
w	jakim	rozpoczęły	naukę	w	szkole		podstawowej.	Dla	dzieci	i	ich	rodziców	przewi-
dziany	jest	cykl	nabożeństw	powiązanych	z	poświęceniem	i	wręczeniem	pamiątek	
pierwszokomunijnych:

Ẇ 	 drugą	 niedziela	 kazdego	 miesiąca	
d́ zieci	 uczestniczą	 we	 Mszy	 sw.	
„szkolnej”	 o	 godz.	 9.00.	 W	 pozostałe	 –	
według	 uznania.	 Z� eby	 poḿ oc	 dzieciom	
ĺ̇ epiej	zrozumiec	Słowo	Boze,	przez	cały	
rok	 szkolny	 będą	 one	 ot́ rzymywac	
obrazki-naklejki	ilustrujące	niedzielną	
Ewangelię	 ź 	 krotkim	 jej	 fragmentem		
í 	 omowieniem	 (43	 obrazki).	 Ponadto	
d́́ zieci,	 ktore	 uczestniczyc	 będą	 co	

miesiąc	w	Mszach	pierwszopiątkowych	ṕ́ oznają	ludzi,	ktorzy	szczegolnie	ukochali		
í 	czcili	Najswiętsze	Ś́ erce	Pana	Jezusa	(10	obrazkow),	zas	na	obrazku	otrzymanym	
ṗ́́́̇ rzy	spowiedzi	zobaczą	sytuacje	z	ich	zycia,	w	ktorych	brakuje	miłosci	(rowniez	10	
ó brazkow).		
	

Od	września	rozpoczyna	się	drugi	rok	przygotowania	do	Sakramentu	Bierzmowania.	
W	każdą	niedzielę	i	święto	nakazane	kandydaci	uczestniczą	we	Mszy	świętej.	
Obowiązuje	ich	comiesięczna	spowiedź	i	systematyczny	udział	w	katechezie	szkolnej.	
Spotkania	odbywają	się	wg	ustalonego	porządku.	
W	najbliższym	czasie	będą	to:
��·21	września,	godz.	20.30	–	adoracja	Najświętszego	Sakramentu
��·23	września,	godz.	18.30	-	spotkanie	(podsumowanie	1-go	roku	formacji)
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Negatyw	odbicia	twarzy	z	Całunu

NASZE	PIELGRZYMKI

		
	

9	 sierpnia	 br.	 odbyła	 się	 kolejna	

parafialna	 pielgrzymka.	 Tym	 razem	

nasz	 pielgrzymi	 szlak	 prowadził	

przez	 lokalne	 sanktuaria	 naszej	

archidiecezji.	 Były	 to:	 Sanktuarium	

Matki	Bożej	w	Gidlach,	Sanktuarium	

św.	 Anny	 w	 miejscowości	 S�więta	

Anna	 koło	 Przyrowa,	 Sanktuarium	

Matki	Bożej	Mstowskiej	Miłosierdzia,	

gdzie	 obiektem	 kultu	 jest	 łaskami	

słynącymi	obraz	Maryi	 oraz	 Sanktu-

arium	św.	Ojca	Pio	na	Przeprośnej		
Górce.	Pielgrzymkę	zakończyliśmy	w	Olsztynie	u	podnóża	warownego	zamku	
z	XIV	wieku.
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PARAFIALNY	DZIEN	SENIORA

96.	ROCZNICA	„CUDU	NAD	WISŁĄ”	-	15	SIERPNIA	1920	
15	 sierpnia	 Kościół	 katolicki	 obchodzi	 jedną	 z	 trzech	 największych	 uroczystości	
maryjnych	 -	W�̇ niebowzięcie	 NMP.	 Swiętowana	 juz	 od	 V	wieku	 tajemnica	wzięcia	
Maryi	 do	 nieba	 z	 ciałem	 i	 duszą	 została	 1	 listopada	 1950	 r.	 potwierdzona	 przez	
Ṕ́̇ iusa	 XII	 jako	 dogmat	 wiary.	 Uroczystosc	 Matki	 Bozej	 Wniebowziętej	 ma	 swoje	
ṕ́́́́ oczątki	w	Kosciele	wschodnim,	ktory	wprowadził	 ją	w	431	roku.	Koscioł	łacinski	
obchodzi	 Wniebowzięcie	 (Assumptio)	 Maryi	 od	 VII	 wieku.	 Pisma	 teologiczne	
ṗ́ otwierdzają,	ze	wielu	swiętych,	min.	Albert	Wielki,	Grzegorz	z	Tours	oraz	Tomasz	
ż 	 Akwinu,	 	 często	 rozwazali	 wzięcie	 Maryi	 z	 duszą	 i	 ciałem	 do	 nieba.	 W	 Polsce		
í 	wielu	krajach	europejskich	dzien	 té̇ n	 jest	 często	nazywany	swiętem	Matki	Bozej	
Ź́́̇ ielnej.	 W	 kosciołach	 swięci	 się	 wowczas	 kwiaty,	 zioła	 i	 snopy	 dozynkowe.		
Ẃ 	 sanktuariach	 maryjnych	 gromadzą	 się	 wielkie	 rzesze	 pielgrzymow.	 Na	 Jasną	
Ǵ orę	przybywa	ich	corocznie	kilkaset	tysięcy.	
Ẃ 	Polsce	swięto	to	zbiega	się	z	kolejną		rocznicą	„Cudu	nad	Wisłą”,	czyli	zwycięstwa	
wojska	polskiego	nad	sowieckimi	hordami	w	1920	r.	 i	ocalenia	Europy	od	zalewu	
b́ olszewizmu.	Czciciele	Maryi	w	Polsce	przypisują	je	szczegolnemu	wstawiennictwu	
Ṁ́ atki	 Bozej.	 W	 tym	 dniu	 	 rowniė́ z	 	 Wojsko	 Polskie	 obchodzi	 swoje	 swięto.		
Ẃ 	 sierpniu	 1920	 roku	 stojąca	 u	wrot	 stolicy	 Armia	 Czerwona	miała	wielokrotną	
liczebną	 przewagę	 nad	 naszymi	 siłami.	 Bolszewicy	 byli	 absolutnie	 pewni	
zwycięstwa	–	ustalili	nawet	datę	zajęcia	stolicy	 i	przejęcia	władzy	w	Polsce	na	15	
ś́ ierpnia.	Rzeczpospolita	okreslana	przez	wroga	jako	„gnijący	biały	orzeł”	miała	byc	
dobita	 przez	 „czerwony	 sztandar”.	 Przez	 „trupa	 białej	 Polski”	 Armia	 Czerwona	
ḿ́́ iała	isc	dalej	na	zachod.	W	rezultacie		Bitwy	Warszawskiej	(odbyła		się		w	dniach	
13-1́́ 5	 sierpnia	1920	r.	 ),	ktora	ostatecznie	zahamowała	plany	bolszewikow	straty	
strony	polskiej	wyniosły:	ok.	4,5	tys.	zabitych,	22	tys.	rannych	i	10	tys.	zaginionych.		
Ṡ traty	 zadane	 przeciwnikowi	 nie	 są	 w	 pełni	 znane.	 Przyjmuje	 się,	 ze	 ok.	 25	 tys.	
ż ołṅ́ ierzy	Armii	Czerwonej	poległo	lub	było	cięzko	rannych,	zas	około	60	tys.	trafiło		
	

Chyba	 nikogo	 nie	 trzeba	 przekonywać,	 jak	

ważną	 rolę	 w	 życiu	 rodziny	 i	 społeczeństwa	

odgrywają	 osoby	 starsze.	 To	 właśnie	 babcie	

i	 dziadkowie	 przekazują	 młodemu	 pokoleniu	

skarb	 wiary,	 uczą	 przywiązania	 do	 kościoła,	

a l e 	 te ż 	 pomaga ją 	 zachowa ć 	 t radyc je	

i		wspierają	rodziców	w	wychowaniu	ich	dzieci.	

Zapra s zamy 	 wszys tk i ch 	 S en i o rów	

w	niedzielne	popołudnie	16	października,	na	

spotkanie,	które	rozpocznie	się	o	godz.	15.00	okolicznościową	Mszą	św.	w	ich	intencji,	a	potem	

do	 sali	 domu	 parafialnego	 na	 poczęstunek	 i	 wspólną	 zabawę.	 Uroczystość	 uświetni,	 znany	

nam	 już	 z	 wcześniejszych	 występów,	 chór	 Seniora	 „Niezastąpieni”	 z	 Włoszczowy.
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İ Ň	ÑŇŁÓĻĹĮ Ľ	ŃĹĮ ŌŇŁĹN		
Bitwa	 Warszawska	 została	 uznana	 nieprzypadkowo	 	 za	 18.	 przełomową	 bitwę		
ẃ́ 	 historii	 swiata.	 Porownywana	 do	 zwycięstw	 pod	 Grunwaldem	 oraz	Wiedniem,	
stanowi	 j̇ edną	 z	 najbardziej	 chlubnych	 kart	 w	 dziejach	 oręza	 polskiego.	
Dramatyczna	 obrona	Warszawy	 przed	 hordami	 bolszewickimi	 na	 trwałe	wpisała	
się	w	narodową	tradycję.	
W	 trakcie	 zainicjowanej	w	 lipcu	 nawałnicy	 bolszewickiej	 	 zdawano	 sobie	 sprawę		
z	 grozy	 sytuacji̇́ .	 Docierały	 do	 Warszawy	 przerazające	 wiadomosci	 o	 tym,	 jak	
bolszewicy	 rozprawiali	 się	 z	 inteligencją	 i	osobami	duchownymi	na	zajmowanych	
t́ erenach.	W	obliczu	nadciągającego	nieszczęscia	modlono	się	dosłownie	wszędzie,	
ń́ ie	 tylko	 w	 kosciołach,	 ktore	 nie	 mogłý́́ 	 pomiescic	 wszystkich	 wiernych,	 choc	
ó̇ twarte	 były	 całą	 dobę.	 W	 samej	 Warszawie	 od	 Starowki,	 siedziby	 Matki	 Bozej	
Łaskawej	 –	 Ṗ́�̇ atronki	 Warszawy,	 az	 do	 koscioła	 Swiętego	 Krzyza	 tłum	 trwał	 na	
ḿ́ odlitwie,	dzien	i	noc	wzywając	pomocy	swojej	Patronki	i	Krolowej.	Przypominano	
Ł̇̇̇ askawej	 Patronce	 Stolicy,	 ze	 juz	 raz	 złamała	 strzały	 Bozego	 gniewu	 i	 uratowała	
Warszawę	przed	czarną	zarazą	 (była	nią	epidemia	cholery	w	drugiej	połowie	XIX	
wieku).	
Ṕ̇́ ostac	 Matki	 Bozej	 była	 widziana	 przez	 dziesiątki,	 a	 nawet	 setki	 bolszewikow	
atakujących	 polskie	 oddziały	 w	 bitwie	 o	 dostęp	 do	 stolicy.	 To	 pojawienie	 sią	 na	
ń́́̇́́ iebie	wywołało	wsrod	bolszewikow	strach,	przerazenie	i	panikę,	ktorej	nie	sposob	
ó́́ pisac.	 Naoczni	 swiadkowie	 wydarzenia,	 zahartowani	 w	 boju	 rzucali	 bron,	
porzucali	 działa,	 taboŕ ,	 aby	 w	 nieopisanym	 popłochu,	 na	 oslep,	 pieszo	 i	 konno,	
ṥ alwowac	 się	 ucieczką.	 Przerazenie,	 jakie	 wywołało	 ujrzane	 zjawisko,	 i	 paniczny	
ṡ́ trach	 były	 tak	 silne,	 ze	 nikt	 nie	myslał	 o	 konsekwencjach	 ucieczki	 z	 pola	 walki.	
K̇ azdemu	dezerterowi	uciekającemu	z	poĺ a	bitwy		groziła	kara	smierci.	Uciekinierzy	
bolszewiccy	poczuli	sią	bezpieczni	dopiero	w	okolicach	Wyszkowa	skąd	pochodzą	
pierwsze	 relacje	 o	 tym	 wydarzeniu.	 Niestety,	 podobnie	 jak	 konsekwentnie	
ṕ rzemilczano	 ten	 fakt	 	 zarowno	w	przedwojennej	Polsce,	 jak	 i	ṕ́ ozniej,	w	czasach	
ŕ́̇ ządow	komunistycznych,	rowniez	i	teraz		pomijany	jest	on	milczeniem.		
	 Piotr	Nicpoń

historyk,	politolog	

Jerzy	Kossak,	Cud	nad	Wisłą,	1930
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KĄCIK	PATRIOTYCZNY

BÓG	–	HONOR	–	OJCZYZNA
Od	 wieków	 jako	 naród,	 wierzymy		
w	 Boga.	 W	 naszej	 historii	 nie	 zanoto-
ẃ alismy	 obłędnych	 parokś yzmow	
á́ ntychrzescijanskich	 jak	 Francuzi	 (po	
rewolucji	 1789	 r.),	 Hiszpanie	 (w	 latach	
30-tych	 XX	 w.),	 Rosjanie	 (bolszewizm)	
czy	 Niemcy	 (hitleryzm).	 Wprawdzie	
władza	 komunistyczna	 ustawowo	
walczyła	 z	 religią,	 ale	 była	 to	 władza	
narzucona	 przez	 obcych́ ,	 a	 narod	 stawiał	 zdecydowane	 veto	 takiej	 polityce.	 Mało	 tego,	
Ṕ olacy	 niejednokrotnie	 walczyli	 w	 obronie	 wiary	 i	 Koscioła	 w	 Europie.	 Ḣ onor	 tez	 był	
Polakom	 drogi.	 Nie	 	 zawodzili	 swoich	 só jusznikow	 jak	 zawiedli	 nas	 Anglicy	 i	 Francuzi	 w	
1939	r.,	nie	zdradzali	ani	nie	 sprzedawali	 ich,	 tak	 jak	Anglicy	 i	Amerykanie	 (w	Teheranie,	
Jałcie	 i	Poczdamie).	Polacy	byli	zawsze	wiernymi	sojusznikami.	A	Ojczyzna…	 	Zawsze	była	
u̇́̇ kochana	i	najdrozsza.	Przelewali	dla	niej	krew,	cierpieli.	Częsciej	niz	inne	nacje	europejskie	
musieli	w	obroń ie	ojczystej	ziemi	stawac.	Ale	i	umieli	dla	niej	ṕ racowac.	D́́ osc	ṕ rzypomniec	
d́ ziałania	 pozytywistow	 w	 zaborze	 ró́ syjskim,	 społdzielcow	 w	 zaborze	 pruskim,	 budowę	
Gdyni	i	COPu	w	II	RP,	czy	wielki	wysiłek	narodu	w	odbud́ owie	kraju	po	II	wojnie	swiatowej.	
Nie	wolno	nam	o	t́ ym	zapomniec.			

Ks.	Marek	Czech

NEKROLOG		(fragment)	
Kazimierz	Wierzyński	
	
Dla	tych,	którzy	musieli	kopać	własny	grób,	
Którym	ręce	wiązano	z	tyłu	i	kazano	klękać	przed	jamą,	
Których	wieźli	barkami	i	zatapiali		
na	środku	Morza	Białego,	
								Po	których	nic	nie	zostało,	
							Nawet	nazwisko	
							Żadna	wieść	-	
							Dla	nich	nie	pisze	się	nekrologów,	
							Dla	nich	jest	tylko	pamięć	wdów	
							Albo	żebracze	modlitwy	matek	
Albo	zdziwione	spojrzenia	dzieci	
I	z	dnia	na	dzień	rosnąca	powoli	błona	
Nie	dość	śmiertelnej	rany.	
Z	nocy	na	noc	rosnąca	powoli	cisza	
Przedawnionego	nieszczęścia,	
Która	zagłusza	krzyk	i	wołania	niepocieszonych,	
Nawet	jęk.	
						Zbrodnio	niezmierna.		
						Ziemio	wierna;	
						Wieczne	odpoczywania,		
						Reguiem	aeterna.	
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OBCHODY	KU	CZCI	ŚW.	BARTŁOMIEJA

W	 ś rodę,	 24	 sierpnia	 2016	 r.	
ṗ́ rzezywalismy	 doroczny	 odpust	
czyli	 	ś́ więto	 tytułu	 naszego	 koscioła	 pw.	
ś́ w.	 Bartłomieja	 Ap.	 Uroczystosciom	
odpustowym	 przewodniczył	 ks.	 Roman	
Ŕ ataj	 z	 Częstochowy,	 ktory	 na	 wszystkich	
ḿ̇ szach	 sw.	 głosił	 Słowo	 Boze.		
W	 uroczystej	 sumie	 uczestniczyli	 kapłani		
ź 	 dekanatu.	 Na	 koniec,	 po	 odmowieniu	
litanii	 do	 ś w.	 Bartłomieja,	 rozpoczęła	 się	
ṕ rocesja	 eucharystyczna,	 w	 ktorej	 wzięli	

udział	 ministranci	 i	 lektorzy,	 asysta	
procesyjna	 ze	 sztandarami,	 członkowie	
Z�́̇́ ywego	 Rozanca,	 poczty	 sztandarowe	
miejscowych	zast́ ępow	OSP,	goszcząca	u	nas	
ẇ 	 tym	dniu,	młodziezowa	orkiestra	dęta	ze	
Strzelec	Wielkich	oraz	Parafianie.	
	



Na	 podstawie	 zachowanego	 zdjęcia	 deportowanej	 grupy	 parafian	 z	 Patrzykowa	
ź robionego	 pod	 kosciołem,	 	 udało	 mi	 się́́́́ 	 odnalezc	 tę	 miejscowosc	 na	 mapie		
í́ 	 osobiscie	 tam	 się	 udac.	 Billy	 les	 Mangiennes,	 bo	 tak	 nazywa	 się	 miasteczko,		
ẃ́ 	 ktorym	moj	dziadek	 Jan	 Franczak	 i	 jego	 rodzina	przebywali	 od	12.07.1943	do	
1̇ 0.12.1945	r.,	lezy	niedaleko	Verdun	-	miejsca	sławnej	bitwy	z	rokú 	1916,	w	ktorej	
ṗ oległo	 ok.	 milion	 zołnierzy.	 Niedaleko	 usytuowane	 są	 bunkry	 z	 linii	 Maginota	
1940	 r.	 oraz	 znajduje	 się	 Nancy	 -	 ḿ iasto	 polskiego	 krola	 Stanisława	
Ĺ́̇ eszczynskiego,	 ktory	 po	wygnaniu	 z	 kraju,	 jako	 ksiązę	 Lotaryngii	 osiadł	 tam	na	
stałe.	 Napotk̇ ane	 przeze	 mnie,	 siedzące	 na	 ławce	 starsze	 Francuzki,	 zywo	
i̇̇ nteresowały	 się	 nowym	 przybyszem.	 Potwierdziły,	 iz	 w	 wiosce	 jest	 duzo	
ẃ́ spomnien	 o	 Polakach.	 Zaprowadziły	 mnie	 przed	 kamienicę,	 w	 ktorej	 -	 jak	 się	
wyraziły	 -	 ḿ́ ieszkali	 polscy	 niewolnicy.	 Koscioł,́ 	 przed	 ktorym	 zrobione	 było	
ź djęcie,	 stoi	 do	 dzis.	 To	 w	 nim	 gromadzili	 się	 na	 modlitwę,	 tutaj	 prosili	 Boga		
o	przetrwanie	wojennej	zawieruchy.	
Ź́ 	 opowiadan	 Jana	 Franczaka,	 jego	 corka	 Marysia	 Kucharczyk	 zapamiętała	 np.	
ó́ powiesc	 o	 złym	 włodarzu	 z	 sąsiedniej	 wioski,	 gdzie	 pracowała	 druga	 grupa	
Ṕ̇́ olakow.	 	Był	 tak	dokuczliwy	 i	 okrutny,	 ze	w	koncu	 jedna	 z	 dziewcząt	 z	 rodziny	
H́ iszpanskich,	 przeszła	 kilka	 km	 do	 Billes	 de	
Mangiennes		prosząc	o	wsparcie.	Dziadek	poszedł	z	
nią	 wtedy	 do	 Mangiennes	 -	 b́̇ yc	 moze	 i	 „w	 kilku	
chłopa”	 -	 b́ y	 owemu	 przesladowcy	 porządnie	
ṕ̇́́́ ogrozic.	Niezaleznie,	 jakiej	narodowosci	mogł	byc,	
takie	 zachowania	 były	 surowo	 tępione	 -	 nawet	
ź syłką	 do	 obozu	 koncentracyjnego.	 Corka	 Jana	
Franczaka,	 Anna,	 mając	 dwa	 lata,	 zobaczyła	
ć zarnoskorego	czł́̇̇ owieka.	Był	 to	byc	moze	zołnierz	
á̇ liancki,	ktory	zrobił	na	dziecku	ogromne	wrazenie.	
Dzieci	nie	chodziły	do	pracy.	Anna	pamięta	zabawy		
ẃ 	grupie	ok.	30	dzieci,	ktore	często	były	zaczepiane	
ṕ rzez	dzieci	francuskie,	chcące	ich	wygonic	z	wioski.	
Ṫ́ emu	 słuzyło	 m.in.	 straszenie	 i	 polewanie	 domow	
farbami.	 Ź 	 rodzin,	 ktore	 zostały	 zabrane	 do	
przymusowej	 pracy,	 znane	 są	 takie	 nazwiska	 jak:	
Klimczá́ kowie,	Hiszpanscy,	 Franczakowie,	Nicponiowie	 (Jan	 i	 Stefania).	Niektorzy	
ń̇́̇́ ie	wrocili	juz	do	kraju.	Na	cmentarzu	przykoscielnym	mozna	napotkac	nagrobki	z	
następującymi	 nazwiskami:	 	 „Pabiche”,	 „Krajewski”,	 „Maslak”,	 „Ignace	 Stempien	
1915-1979,	 Valentine	 Stempien	 nee	 (urodzona)	 Majda	 1915-2008”,	 „Przydacz	
Joseph	1909	–	2005”.	
Do	 jesieni	 1944	 r.	 z	 Kraju	 Warty	 zostało	 wywiezionych	 na	 przymusowe	 roboty	
ṕ́́́ onad	650	tys.	osob,	czyli	przeszło	10%	ogołu	polskich	mieszkancow.	Około	60	tys.	
z	nich	zmarło.		
	

W	 czasie	 Í I	 wojny	 swiatowej	 roboty	 przymusowe	 ś tanowiły	 jedną	 z	 głownych	
metod	pozyskiwania	 taniej	 siły	 roboczej	w	Niemczech	dla	przemysłu	 i	 rolnictwa.	
2́ 5	stycznia	1940	r.	Generalny	Gubernator	Hans	Frank	wydał	odezwę	do	ludnosci	
zachęcaj́ ącą	do	zgłaszania	się	na	roboty	do	Niemiec.	W	związku	z	ogolną	odmową,	
ń iemieckie	 urzędy	 pracy	 rozsyłały	 imienne	 nakazy	 zgłaszania	 się	 do	 punktow	
ź biorczych,	 przy	 czym	sankcją	 za	niestawienie	 się	 było,	poza	odpowiedzialnoscią	
karną,	wywiezienie	rodziny.	Wiosną	1940	roku	przymusowa	branka	na	roboty	do	
Ṅ iemiec	przybrała	charakter	masowy;	wtedy	tez	narodziło	się	słowo	„łapanka”.		
Ẃ edle	 prasy	 niemieckiej,	 w	 pazdzierniku	 1940	 r.	 pracowało	 w	 rolnictwie	
ń́ iemieckim	 około	 400	 tys.	 Polakow,	 a	w	przemysle	 dalsze	 140	 tys.	 Do	 tej	 liczby	
ṅ́́́́ alezy	dodac	około	300	 tys.	 jencow,	co	dawałoby	w	tym	momencie	ogolną	 liczbę	
840	tys.	zatrudnionych	przymusowo	w	Trzeciej	Rzeszy.		
T́̇ aki	 los	 spotkał	 rowniez	 wielu	 mieś́ zkancow	 naszej	 parafii.	 Ks.	 Franciszek	 Olek		
w	kwestionariuszu	sporządzonym	po	wojnie	na	potrzeby	kurii	diecezjalnej	(lipiec	
1̇ 945	 r.)	 podaje,	 ze	 w	 latach	 1939-45	 dobrowolnie	 wyjechało	 do	 Niemiec	 92	
ḿ́ ieszkancow	 parafii.	 W	 1939	 r.	 i	 w	 kolejnych	 latach	 wojny	 hitlerowska	
administracja	wysłała	 na	 przymusowe	 roboty	 następnych	 203	 parafian.	 Dane	 za	
ṕ oszczegolne	lata	przedstawiają	się	następująco:	1939	–	4́ 5	osob,	1940	-	15,	1941	–	
25,	1942	–	18,	1943	–	10,	1944	–	80,	1945	–	10.	Ten	los	podzielili	między	innymi	
miesź kancy	 Patrzykowa	 i	 okolic.	 Zostali	 oni	 deportowani	 do	 okupowanej	 przez	
h́ itlerowskie	Niemcy	Francji,		do	dwoch	miasteczek	w	okolice	Szampanii.	
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WOJENNE	LOSY	PARAFIAN
z	Patrzykowa	do	dalekiej	Francji

Ks.	Paweł	Borysiewicz,	Chrystusowiec
Alcalá	de	Henares,	Hiszpania

Drugi	z	prawej	stoi	Jan	Franczak	z	synem	Józefem

Współczesne	zdjęcie	

tych	samych	drzwi
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PIESZA	PIELGRZYMKA	NA	JASNĄ	GÓRĘ

W	dniach	 25-27	 sierpnia	 odbyła	 się	
piesza	 pielgrzymka	 z	 Makowisk	 na	
J́ asną	 Gorę.	 W	 trwającym	 Roku	
Ḿ iłosierdzia	 pielgrzymowalismy	
pod	hasłem	Miłosierni	 jak	Ojciec.	W	
tegorocznej	 pielgrzymce	 wzięło	
ú́́́ dział	 ok.	 130	 osob,	 wsrod	 ktorych	
ṗ̇́́ rzewazała	 młodziez.	 Częsc	
ṕ ielgrzymow	 dotarła	 do	
Częstochowy	 autokarem	 oraz	
ẃ łasnymi	 srodkami	 lokomocji.		

Ẃ́ 	 uroczystosc	 NMP	 Częstochowskiej	 pątnicy	
ẃ́ zięli	 udział	 w	 centralnej	 mszy	 sw.,	 ktorej	
ṕ́ rzewodniczył	metropolita	gnieznienski,		

prymas	Polski	Wojciech	Polak,	
po	 czym	 udali	 się	 na	 drogę	
k̇ rzyzową	 po	 Wałach	
J́ asnogorskich.	 Pielgrzymi	
umocnieni	 łaskami	 i	 owocami	

ȯ dpustu	ku	czci	NMP	Częstochowskiej,	podjęli	takze	trud	drogi	powrotnej.		
	
	

13

Przez	Sakrament	Chrztu	S�więtego
do	wspólnoty	Kościoła	zostali	przyjęci:	

-	Bartłomiej	Broniszewski	(19.06)
-	U� na	Magner	(03.07)
-	Kacper	Perczak	(30.07)
-	Aleksander	Zalewski	(28.08)
-	Jan	Andrzejczak	(10.09)

-	Kamil	Cybulski	-	Barbara	Pietrzyk	(18.06)
-	Damian	Broniszewski	-	Monika	Popiel	(18.06)
-	Mirosław	Klauza	–	Anna	Chwak	(18.06)
-	Adrian	Z� urawski	–	Iwona	Majdzik	(09.07)
-	Dawid	Drab	–	Justyna	Macoch	(13.08)
-	Łukasz	Niedzielski	–	Agnieszka	Rodek	(27.08)
-	Paweł	Posmyk	–	Patrycja	Papierz	(03.09)
-	Mateusz	Kula	–	Monika	Szewczyk	(10.09)
-	Marta	Jura	–	Mateusz	Maruszewski	(10.09)

Po	wieczną	nagrodę	
do	Domu	Ojca	odeszli:

†Halina	Kochel,	l.	67	(11.08)
†	Józef	Chałaczyk,	l.	90	(19.08)

Wieczny	odpoczynek	racz	im	dać,	Panie…

CHRZTY,	S�LUBY,	POGRZEBY
Sakramentalny	związek	małżeński	

zawarli:	

SPRAWY	MATERIALNO	-	GOSPODARCZE	
4	 ś́ ierpnia	 br.	 rozpoczęlismy	 prace	 związane	 z	 budową	 przykoscielnego	 parkingu.	
Ḋ otychczasowy,	prowizorycznie	utwardzony	parking	nie	spełniał	swojej	roli,	poniewaz	
ṕ o	 opadach	 deszczu	 zamieniał	 się	 w	 błotnisty	 teren.	 Przyczyniał	 się	 do	 tego	 zle	
wyprofilowany	 ź jazd	 z	 DK	 42,	 ktorym	 woda	 deszczowa	 wlewała	 się	 z	 ulicy.	
Przedsięwzięcie	to,	zaplanowane	na	trzeci	kwartał	br.,	wsparte	przez	UMiG	Pajęczno	w	
zakresie	 tzw.	 robocizny,	 jest	 jedną	 z	 największych	 inwestycji	 podjętych	 przez	 naszą	
parafię	 w	 minionych	 latach.	 Pierwszy	 etap	 prac	 zakładał	 wykonanie	 chodnika	
ṕ rowadzącego	 od	 ulicy	 w	 stronę	 bramy	 głownej	 (usunięcie	 starej	 nawierzchni	
asfaltowej,	 wykonanie	 nawierzchni	 z	 kostki	 brukowej	 przy	 wykorzystaniu	 jako	
podbudowy	 istniejącej	 wylewki	 betonowej).	 Brama	 na	 plac	 koś cielny	 wraz	 z	 furtką,	
zdemontowane	 na	 czas	 prac	 brukarskich,	 po	 renowacji	 (usunięcie	 starych	 warstw	
f́́ arby,	wymiana	skorodowanych	elementow,	ocynkowanie,	malowanie)	wrocą	na	swoje	
ḿ́ iejsce.	W	dalszej	kolejnosci	zostało	wykonane	zejscie	przy	murze	na	parking	w	formie	
ẃ ygodnej	 rampy	 o	 nachyleniu	 4°.	 Miejsca	 postojowe	 wyraznie	 oddzielone	 innym	
ḱ olorem	kostki	wyznaczono	pod	kątem	60°,	by	ułatwic	wjazd	i	opuszczenie	stanowiska.	
Ṕ̇ arking	 docelowo	 pomiesci	 50	 aut	 osobowych,	 będzie	 wyposazony	 w	 kilka	 lamp	
ó swietleniowych	oraz	strefy	zieleni.	
Ḋ̇ ziękuję	za	wciąz	napływające	dowody	troski	o	naszą	parafię,	za	zrozumienie	i	kazde	
d́́́ obre	 słowo.	Wszystkim	 darczyncom	 składam	 serdeczne	Bog	 Zapłac	 za	wsparcie,	 za	
ó̇ fiary	 składane	na	 tacę,	 jak	 rowniez	 indywidualnie	 na	 rzecz	 budowy	 ṕ arkingu,	 ktore	
ḋ otychczas	złozyło	68	rodzin:		Czerkiesy	(5),	Janki	(7),	Nowe	Gajęcice	(12),		Ładzin	(6),	
Ḿ akowiska	(18),	 	Patrzykow	(11),	Podładzin	 (4),	Podmurowaniec	 (1)	 i	Stare	Gajęcice	
(6).	
	



14

CIEKAWI	LUDZIE	SĄ	WŚRÓD	NAS

Por.	Władysław	Kacprzak

Por.	Władysław	Kacprzak,	ps.	„Młot”	

Urodził	 się	 17	 marca	 1921	 r.		
ẃ 	Morzywole,	gm.	Gowarczow	w	powiecie	
koneckim	 na	 ziemi	 kieleckiej,	 nazywanej	
ḱ olebką	 ruchow	 partyzanckich.	 Posiadał	
d́́ wojkę	 rodzenstwa	 (Janina,	 ur.	 1912		
i	Bolesław,	ur.	1914).	Rodzice	prowadzili	
gospodarstwo	 rolne	 o	 pow.	 5	 ha.	 Przed	
ẃ ojną	 ukonczył	 siedem	 klas	 szkoły	
powszechnej	 w	 Morzywole.	 Pomagając	
rodzicom	 w	 gospodarstwie,	 prowadził	
ŕ́́́́ ownoczesnie	 księgowosc	 społdzielni	
„Społem”	 w	 Morzywole,	 bowiem		
ẃ 	 pierwszych	 latach	 okupacji	 ukonczył	
dwa	 kursy	 dla	 księgowych:	 w	 Niekłaniu		
i	w	Teofilowie	koło	Spały.		
Ẃ ydarzeniem,	 ktore	 w	 pewien	 ś posob	
ż́́ awazyło	na	jego	pozniejszych	losach	i	do	
ḱ torego	 chętnie	 wraca	 we	

ẃ spomnieniach,	 było	 spotkanie	 z	majorem	Henrykiem	Dobrzanskim	 ps.	 „Hubal”.		
„Było	 to	 chyba	 w	 listopadzie	 –	 wspomina	 p.	 Władysław.	 Ojciec	 wysłał	 mnie	 do	
ṁ łyna	 po	mąkę.	W	 pewnym	momencie	 pojawiła	 się	 grupa	 czterech	 zołnierzy	 na	
koniać́̇ h	 z	 dowodcą.	 Przyjechała	 z	 nimi	konna	podwoda	przypuszczalnie	 rowniez	
ṗ́́ o	 zywnosc	 i	 jedzenie	 dla	 koni.	 Patrzę	 -	 zsiadają	 z	 koni,	 jeden	 podleciał	 do	 tego	
ṥ tarszego,	w	stopniu	majora.	Ten	rowniez	zsiadł	i̇ 	podchodzi	do	mnie,	a	ja	przeciez	
nie	wiedziałem,	kto	to	jest.	On	od	razu	podał	mi	rękę	i	pyta:	Gdzie	tu	jest	młynarz?	
Á 	 ja	mowię:	Tam	jest	pan	Wiktorowicz.	Nic	 już	nie	brałem,	poleciałem	od	razu	do	
ḋ̇̇ omu,	 bo	 jak	 zobaczyłem	 zołnierzy	 to	 juz	wiedziałem,	 ze	wojsko	 jest	w	 lesie.	W	
domu	pytam:	Tata,	kto	to	był?		-T́ o	ty	nie	wiesz?	To	był	Dobrzanski	-	Hubal.	Wtedy	
Ȯ̇́̇ jciec	 juz	 wiedział,	 ale	 ze	 ja	 myłem	 młody,	 to	 niewiele	 mi	 mowił,	 zebym	 nie	
ẃ́ ygadał.	 Od	 tego	 czasu	 zaczęła	 się	 moja	 wspołpraca	 z	 oddziałem	 Hubala,	 ktora	
polegała	na	pomocy	w	utrzymaniu	koni	czy	zaopatrywȧ̇́́ niu	zołnierzy	w	zywnosc”.	
Ẃ́ 	 marcu	 1943	 r.	 Władysław	 Kacprzak	 rozpoczął	 działalnosc	 konspiracyjną		
w	 Batalionach	 Chłopskich	 jako	 łącznik-ǵ oniec	 między	 bratnimi	 placowkami,	
ś́́ kładając	 wczesniej	 przysięgę	 przed	 dowodcą	 placowki	 w	 Morzywole	
Aleksandrem	Boba,	ps.	„Brzoza”.		Obecny	przy	tym	wydarzeniu	pl.	Antoni	Sykulski,	
ṕ̇ s.	 „Sol”	 tak	 po	 latach	 charakteryzuje	 postawę	 zołnierską	 p.	 Władysława:	 Był	
bardzo	 rozsądnym	 chłopcem,	 dlatego	 wysyłano	 go	 z	 dokumentami	 tajnymi,	 jak	
również	 przenosił	 broń	 krótką	 i	 meldunki	 do	 takich	 placówek	 jak:	 Ruda	
Białoszewska,	Gowarczów,	Kornica,	Końskie	czy	Nieświń.		
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Procesja	Bożego	Ciała	w	Makowiskach

B́́ rał	 czynny	 udział	 w	 walce	 z	 Niemcami	 w	 miejscowosci	 Kwas,	 ktora	 została	
doszczętnie	spalona	16	grudnia	1944	roku.	Z	kolei	Czesław	Michałowski,	ps.	„Sosna”	
ẃ́ spomina,	 jak	 na	 polecenie	 dowodcy	 placowki,	 razem	 z	 Władysławem	

Kacprzakiem,	 ps.	 „Młot”	 przeprowadzali	
ś́ koczkow	 rosyjskich	 do	 dowodcy	
ṕ lacowki	 w	 Rudzie	 Białoszewskiej	 o	 ps.	
„Maciek”	 oraz	 jak	 razem	 kolportowali	
b́ ron	i	tajne	materiały.		
Ṗ o	wojnie	 ozenił	 się	 z	 Janiną	Mielczarek	
c.	Andrzeja	i	osiadł	w	Makowiskach.	Jego	
ṕ́́́ ozniejsza	 działalnosc	 zawodowo-
ṥ̇ połeczna	 swiadczy	 o	 tym,	 ze	 słuzba	
Ó́ jczyznie	 nie	 zakonczyła	 się	 dla	 niego	
ẃ raz	 z	 II	 wojną	 swiatową.	 Był	
ȯ rganizatorem	 i	 załozycielem	 GS	

„Samopomoc	Chłopska”	ẃ 	Pajęcznie	i	jej	głownym	księgowym	od	roku	1947.	Pełnił	
obowiązki	 Radnego	 Powiatowego	 oraz	 członka	 Zarządu	 PCK.	 Był	 wieloletnim	
prezesem	OSP	Makowiska,	 a	 zarazem	organizatorem	budowy	miejscowej	 remizy	
ṡ́ trazackiej.	 	 Wybrany	 na	 Prezesa	 Koła	 Związku	 Kombatantow	 RP	 i	 Byłych	
Ẃ́ ięzniow	 Politycznych	 w	 Pajęcznie,	 pełnił	 tę	 funkcję	 przez	 kilka	 kadencji.	
Wié lokrotnie	 odznaczany	 za	 zasługi	 dla	 niepodległosci	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
ó́ raz	 za	 działalnosc	 społeczną	 i	 kombatancką,	 ma	 w	 swojej	 kolekcji	 min.	 Złoty	
Ṁ̇ edal	Zasługi,	Kombatancki	Krzyz	Zwycięstwa	oraz	prestizowe	odznaczenia:	Pro	
Memoria	i	Pro	Patria.			
D́̇ zis	 liczy	95	lat	i	wciąz	jest	otwarty	na	ludzi.	Ź awsze	usmiechnięty,	chętnie	dzieli	
ṥ̇ ię	 swoją	 wiedzą	 z	 najmłodszymi	 podczas	 rozmaitych	 spotkan,	 ucząc	 ze	 nalezy	
ḱ̇́́ ochac	 Ojczyznę,	 słuzyc	 jej,	 a	 kiedy	 zajdzie	 potrzeba,	 bez	 wahania	 stanąc	 w	 jej	
obronie.	 
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DBAJMY	O	PORZĄDEK	NA	CMENTARZU

1	LISTOPADA	-	Uroczystość	Wszystkich	Świętych

2	LISTOPADA	-	Wspomnienie	Wszystkich	Wiernych	Zmarłych	

Cmentarz	jest	miejscem	ciszy,	modlitwy	

i	zadumy,	należy	więc	zachować	spokój	

i	 uszanować	 jego	 świętość.	 Wierni,	

których	Bóg	powołał	do	siebie,	oczekują	

tutaj	na	dzień	zmartwychwstania.
Jako	 miejsce	 święte,	 cmentarz	 wymaga	

zachowania	porządku	i	szczególnej	troski,	

dlatego	starajmy	się	dbać	o	groby	naszych	
bliskich	przez	 cały	 rok,	nie	 tylko	w	okolicach	uroczystości	 	Wszystkich	S�więtych	
i	Dnia	Zadusznego.	Troska	o	czystość	grobu	i	jego	otoczenia	spoczywa	szczególnie	
na	 jego	 opiekunie	 (dysponencie).	 Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 cmentarzach	 i	 chowaniu	
zmarłych,	uiszczając	opłatę	za	nowy	grób,	wykupujemy	miejsce	na	cmentarzu,	ale	
tylko	na	 20	 lat.	 Po	 tym	 czasie,	 jeśli	 chcemy	nadal	 utrzymać	 grób,	 należy	 opłacić	
miejsce	na	kolejnych	20	lat.	Ogrom	pracy	jaki	został	już	włożony,	by	nasz	cmentarz	
mógł	 wyglądać	 należycie,	 obliguje	 wszystkich	 do	 utrzymania	 tego	 stanu	 rzeczy.	
Zadbajmy	o	czystość	w	każdym	sektorze	cmentarza.	Nie	pozostawiajmy	śmieci,	np.	
liści	czy	wypalonych	zniczy	przy	murze	ani	też	nie	wyrzucajmy	ich	za	ogrodzenie.			
Rzeczy,	które	są	niepotrzebne	wrzucajmy	tylko	i	wyłącznie	do	kontenera;	plastiki	
mogą	być	ponownie	wykorzystane,	dlatego	wkładamy	je	do	pojemnika	obok.	Nie	
bójmy	 się	 też	 zwracać	 uwagi	 tym,	 którzy	 tych	 zasad	 nie	 przestrzegają.	
Przypominam,	 że	 zgodnie	 z	 regulaminem	 cmentarza,	wszelkie	 prace	 budowlane	
i	 remontowe	należy	zawsze	wcześniej	ustalić	w	kancelarii	parafialnej.	Nie	wolno	
też	 bez	 zgody	 stawiać	 ławek,	 kwietników,	 robić	 chodników	przy	 grobach,	 sadzić	
drzew,	krzewów	ani	ich	wycinać. 

Kościół	w	tym	dniu	oddaje	cześć	tym	wszystkim,	którzy	już	weszli	do	chwały	
niebieskiej,	a	wiernym	pielgrzymującym	na	ziemi	wskazuje	drogę,	która	ma	
zaprowadzić	ich	do	świętości.	
Msze	święte	w	kościele	o	godz.	7.30	i	9.00.	Na	cmentarzu	o	godz.	12.00,	
poprzedzona	procesją	z	wypominkami	o	godz.	11.30.	

Kościół	wspomina	wszystkich,	którzy	po	śmierci	oczekują	w	czyśćcu	wejścia	do	
nieba	i	pokutują	za	swoje	grzechy.	Aby	im	przyjść	z	pomocą,	Kościół	pielgrzymujący	
na	ziemi	przedstawia	Panu	Bogu	modlitwy	i	odpusty	uzyskane	przez	żyjących,	
a	przede	wszystkim	Ofiarę	Chrystusa	uobecniającą	się	we	mszy	świętej.		W	ten	
Dzień	Zaduszny	rozpoczyna	się	cykl	Mszy	św.	oktawalnych	za	zmarłych	z	wypomin-
kami	i	różańcem	(2-9	listopada).	
Różaniec	z	wypominkami	o	godz.	16.00,	Msza	św.:	16.40.

DOŻYNKI	GMINNO-PARAFIALNE	2016
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ĒŕŇ�Ĭ Į L	 ÔŕÕĿ Ő	 ŁÕİ ØĹL	 ŌĹĮ ŁĮ 	 Ï ÔÒÏ ĻĬĽĹL	
miła	 atmosfera	 stworzona	 przez	
ó rganizatorow	 i	 pięknie	 kultywo-
wana	t́̇ radycja.	Tak	w	skrocie	mozna	
ṕ̇ odsumowac	 dozynki	 gminno-
ṕ arafialne,	 ktore	 w	 ostatnią	
niedzielę	 sierpnia	 odbyły	 się	 w	
Makowiskach.	 Obchody	 rozpoczęto	
od	 uroczystego	 wprowadzenia	 do	
ḱ́́ oscioła	 dziesięciu	 wiencow	

ż niwnych,	 przygotowanych	 przez	
ṕ oszczegolne	 sołectwa	 z	 terenu	
naszej	 parafii.	 Uroczystą	 Mszę	 ś w.	
dziękczynną	za	plony	oraz	w	intencji	
ŕ olnikow	 celebrował	 ks.	 prob.	
Á ndrzej	 Chrzanowski	 wespoł	 z	
dziekanem,	 ks.	 Wiesławem	
B́ ąkowiczem	 z	 Pajęczna,	 ktory	
ẇ ygłosił	 Słowo	 Boze.	 UMiG	 w	
Pajęcznie	 –	 ẃ społgospodarz	 dȯ zy-
nek,	 reprezentowany	 był	 przez	
Burmistrza	p.	Dariusza	Tokarskiego,	Sekretarz	Gminy	p.	 Justynę	Stochniałek	oraz	

Ṕ rzewodniczącego	 i	 członkow	
Rady	 Miejskiej.	 Starostami	

ḋ ozynek	 byli	 p.	 Karolina	 Grygiel	 –	 sołtys	 wsi	
Makowiska	 i	 p.	 Damian	 Kochel	 –	 sołtys	 wsi	
Podmurowaniec.	 Po	 Ḿ szy	 sw.	 uczestnicy	
ẇ́ yruszyli	 w	 orszaku	 dozynkowym,	 ktory	
poprowadziła	 orkiestra,	 na	 teren	 stadionu	
sportowego,	 gdzie	 miały	 miejsce	 dalsze	
ú roczystosci.	(Ẃ ięcej	zdjęc:	www.makowiska.pl)	
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SYLWETKI		PROBOSZCZÓW	
parafii	św.	Józefa	Oblubieńca	NMP	w	Makowiskach	

od	roku	1925,	czyli	od	powstania	diecezji	Częstochowskiej

Ks.	J.	Zaborski	wśród	młodzieży.	Na	obydwu	zdjęciach	obok	księdza	siedzi	Władysława	Meyer	
–	żona	miejscowego	dziedzica.	

K� S.	 JOZEF	 ZABORSKI	 (1876-1937)	 pełnił	 funkcję	
proboszcza	 w	 Makowiskach	 w	 latach	 1919-1931.	
Urodził	 się	 1	 listopada	 1876	 r.		 W	 1899	 roku	 przyjął	
ś́ więcenia	kapłanskie.	W	 latach	1913-14	pełnił	posługę	
duszpasterską	 w	 Trąbczynie.	 Do	 Makowisk	 przybył		
z	 parafii		 Parzymiechy	 w	 1919	 r.		 W	 czasie	 pobytu		
ẃ́ 	 parafii	 sw.	 Jozefa	 w	 Makowiskach,	 obok	 pełnienia	
zwyczajnej	 posługi	 duszpasterskiej,	 podejmował	 wiele	
koniecznych	 prac	 gospodarczych.	 W	 tym	 czasie	
m.in.		 ź ostało	 pomalowane	 wnętrze	 koscioła,	 a	 jego	
zewnętrzné 	 sciany	 otynkowano.	 Po	 12	 latach	 pracy	
duszpasterskiej	został	skierowany	na	kolé jną	placowkę	
do	Dzietrzkowice	(1931-35),	a	następnie	do	Kromołowa	

(1935-3́ 7),	 gdzie	 zmarł	 7	 pazdziernika	 1937	 r.	 Dziennik	 Goniec	 Częstochowski		
ź 	 9	 pazdziernika	 1937	 roku	 w	 dziale	 Kronika	 ź́ amiescił	 krotką	 informację	
d́ otyczącą	 jego	 smierci:	 „W	 dn.	 3	 b.m.	 zmarł	 w	 Kromołowie	 pod	 Zawierciem	 ks.	
proboszcz	Józef	Zaborski.	Urodzony	w	roku	1876,	święcenia	kapłańskie	otrzymał	w	r.	
1899,	 ostatnio	 zaś	 od	 dwóch	 lat	 był	 proboszczem	 w	 Kromołowie,	 poprzednio	 w	
Dzietrzkowicach.	 Śp.	 ks.	 Józef	 Zaborski,	 jako	 gorliwy	 duszpasterz,	 był	 powszechnie	
szanowany	i	lubiany	przez	swych	parafian.	Cześć	pamięci	zmarłego	kapłana!”	
W	 czasie,	 gdy	 ks.	 J.	 Zaborski	 piastował	 funkcję	 proboszcza	w	Makowiskach,	miał	
ḿ iejsce	historyczny	moment	dla	Koscioła	w	Polsce.		Ó̇ toz	Stolica	Apostolska	bullą	
Vixdum	 Poloniae	 Unitas	 z	 1925	 roku	 dokonała	 nowego	 podziału	 diecezji	
polskich.		 Z	 diecezji	 Kujawsko-Kaliskiej	 została	 wydzielona	 diecezja	
Ć́ zęstochowska,	 ktorej	 pierwszym	 biskupem	 został	 ks.	 Teodor	 Kubina.	 Ks.	 Jozef	
Ź aborski	był	jednym	z	169	kapłanow	nowej	diecezji.	
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PAPIESKIE	INTENCJE	APOSTOLSTWA	MODLITWY

PROBOSZCZOWIE	PRZED	ROKIEM	1925

·	Aby	we	wszystkich	częściach	świata	zniknęła	plaga,	jaką	jest	werbowanie	
dzieci	żołnierzy.
·A	 by	ludy	europejskie	odkryły	na	nowo	piękno,	dobroć	i	prawdę	Ewangelii,	
która	napełnia	życie	radością	i	nadzieją.

Wrzesień

·	Intencja	ogólna:	Aby	każdy	wnosił	wkład	we	wspólne	dobro	i	w	budowę	
społeczeństwa,	które	stawia	w	centrum	osobę	ludzką.
·	Intencja	ewangelizacyjna:	Aby	chrześcijanie,	przystępując	do	sakramentów	
i	rozważając	Pismo	S�więte,	stawali	się	coraz	bardziej	świadomi	swojej	misji	
ewangelizacyjnej.

Październik

·	Aby	dziennikarze	w	swojej	pracy	zawodowej	kierowali	się	zawsze	szacunkiem	
dla	prawdy	i	silnym	poczuciem	etyki.
·A	 by	S�wiatowy	Dzień	Misyjny	odnowił	we	wszystkich	wspólnotach	
chrześcijańskich	radość	i	odpowiedzialność	związane	z	głoszeniem	Ewangelii.

·	Aby	kraje,	które	przyjmują	wielką	liczbę	uchodźców	i	uciekinierów,	były	
wspierane		w	swoim	wysiłku	solidarności.
·A	 by	w	parafiach	kapłani	i	wierni	świeccy	współpracowali	w	służbie	wspólnoty,	
nie	ulegając	pokusie	zniechęcenia.

Listopad

Grudzień

Na	podstawie	studium	akt	wizytacyjnych	z	XVII	 i	XVIII	wieku,	znajdujących	się	w	
Archiwum	dawnej	Diecezji	Kujawsko-Ḱ́ aliskiej,	dzis	Włocławskiej,	do	ktorej	przez	
ṡ́̇ tulecia	 nalezała	 administracyjnie	 	 parafia	 w	Makowiskach,	 udało	 się	 ustalic,	 ze	
urząd	 proboszczó w	 Makowiskach	 do	 roku	 1925	 był	 pełniony	 m.in.	 przez	
ń astępujących	kapłanow:		
ks.	Maciej	Makowicius	 (1615-25),	ks.	 Jakub	Gralewski	 (ok.	 1680),	ks.	Adrian	
Gralewski	 (1710-1730),	 ḱ s.	 Antoni	 Wardzienski	 (1740-1750),	 ks.	 Mikołaj	
Wardziński	 (1750-1770),	 ks.	 Ignacy	 Borzęcki	 (do	 1826),	 ks.	 Antoni	
Romanowski	 (1826-1869),	 ks.	 Wacław	 Tymieniecki	 (1878-1880),	 ks.	
Franciszek	 Lipka	 (ok.1880),	 ks.	 Izydor	 Orłowski	 (1880-1904),	 ks.	 Wincenty	
Glass	(1904-1919).		
Więcej	informacji	dotyczących	byłych	duszpasterzy:	www.makowiska.pl	


