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Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
składam Wam najlepsze życzenia świąteczne. Niech
radość Wielkiej Nocy zagości w Waszych sercach
a w rodzinach zapanuje Boży pokój. Życzę zdrowia,
pogody ducha oraz mocy Bożej w podejmowaniu
codziennych zadań i zmaganiu się z trudami życia.

P

Ks. Andrzej Chrzanowski
Proboszcz

NIE MA GO TUTAJ ZMARTWYCHWSTAŁ!
(Łk. 24, 1-12)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
Makowiska, ul. Radomszczańska 56/62;
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Kontakt: tel.: 34 311 16 84 e-mail: iparafia@op.pl www.makowiska.pl

PRZED NAMI...

„DAR BYCIA KOBIETĄ”

KWIECIEŃ

14.04 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
18-20.04 – Triduum Paschalne
21.04 – Wielkanoc
22.04 – Poniedziałek Wielkanocny
23.04 – Uroczystość św. Wojciecha,
głównego patrona Polski
28.04 – Niedziela Bożego Miłosierdzia

MAJ
02.05. – Obchody Dnia Flagi RP
03.05 – Uroczystość NMP Królowej Polski.
Msza św. polowa w Patrzykowie
przy krzyżu I piątek miesiąca
05.05 – Odpust w Jankach ku czci
św. Stanisława BM
08.05 – Uroczystość św. Stanisława BM
- głównego patrona Polski
10.05 – Spowiedź przed I Komunią św.
12.05 – Pierwsza Komunia św. (godz. 10.00)
Niedziela Dobrego Pasterza
16.05 – Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych
19.05 – Obchody Dnia Matki w domu paraf.
28.05 – 25 r. śmierci ks. Kazimierza Mądrego

MODLITWY
O URODZAJE 2019
Makowiska – 25.04
Nowe Gajęcice – 26.04
Patrzyków – 3.05
Podładzin – 15.05
Czerkiesy – 20.05
Podmurowaniec – 30.05
Stare Gajęcice – 31.05
Janki – 10.06
Ładzin – 10.06

23 marca br., odpowiadając na
zaproszenie Akcji Katolickiej z Częstochowy, grupa wiernych z naszej
wspólnoty parafialnej wzięła udział w
sympozjum pt. „Dar bycia kobietą”, które
odbywało się w gmachu Wyższego
Seminarium Duchownego. Rozpoczęliśmy
od Mszy Świętej, uroczyście sprawowanej
przez Ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego. W drugiej części spotkania
odbywającej się na auli, mogliśmy
wysłuchać niesamowitych konferencji zaproszonych gości: p. Dominiki Figurskiej –
aktorki i dziennikarki telewizyjnej, p. dr Katarzyny Kwareckiej –międzynarodowej
klasy specjalistki medycyny estetycznej oraz p. Małgorzaty Nawrockiej – dziennikarki,
pedagog, autorki kilkudziesięciu książek. Prelegentki podzieliły się ze słuchaczami
krótką historią swojego życia oraz ukazały, jak wiara w Pana Boga pomaga im w walce
o drugiego człowieka i wartości chrześcijańskie. Spotkanie zakończyło się
poczęstunkiem oraz zwiedzaniem budynku seminarium. (red.)

CZERWIEC
01.06 – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych
- Lednica 2000
02.06 – Wizytacja kanoniczna parafii
Dzień Dziękczynienia, Święto
Opatrzności Bożej
05.06 – Msza św. z udziałem księży obchodz.
23. rocznicę Święceń Kapłańskich
07.06 – I piątek miesiąca
08.06 – Święcenia Kapłańskie
w Archikatedrze
09.06 – Zesłanie Ducha Świętego
11.06 – Rozp. prac remont. przy kościele
20.06 – Uroczystość Bożego Ciała
22.06 – Zakończenie roku szkolnego
28.06 – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Msza Prymicyjna ks. Marka
Szczepańczyka
30.06 – 09.07 – Pielgrzymka parafialna
do Chorwacji
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MSZE ŚW. W KAPLICZCE
W PATRZYKOWIE
22 czerwca, 13 lipca, 3 sierpnia,
17 sierpnia, 14 września 2019 r.

NAWET TYSIĄCE ZAPALONYCH ŚWIEC
NIE ZNACZĄ WIĘCEJ
NIŻ Z SERCA PŁYNĄCA MODLITWA

3

”HERODY” W DOMU PARAFIALNYM
Znakomitą okazję do integracji międzypokoleniowej
stanowiło
spotkanie
opłatkowo-kolędowe, które odbyło się
w Niedzielę Chrztu Pańskiego w domu
parafialnym Arka. Spotkanie rozpoczęło
przedstawienie
dzieci
ze
Szkoły
Podstawowej w Makowiskach, prezentujące zgromadzonym humorystyczne
jasełkowe scenki przygotowane przez
p. Zofię Hamarę. Następnie wszyscy
zasiedli do świątecznie przygotowanych
stołów.
W dalszej części spotkania
członkowie Klubu Seniora przygotowali
dla
zebranych
niespodziankę
–
zaprezentowali jasełka. Aktorzy w wieku
od 60 do 90 lat, wcale niełatwy program
artystyczny wykonali z zaangażowaniem
i pasją. Piękne stroje, scenografia,
rekwizyty oraz ciekawy scenariusz
sprawiły, że spotkało się ono z wielkim
uznaniem
i
gromkimi
brawami
zebranych. (red.)

JASEŁKA W SZKOLE
Tradycyjnie w niedzielę przed świętami
Bożego Narodzenia, w naszej szkole
podstawowej im. Jana Brzechwy odbyły
się Jasełka, podczas których uczniowie
przypomnieli widzom wydarzenia sprzed
ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to
w Betlejem narodził się Jezus Chrystus,
a okrutny król Herod w obawie przed
utratą władzy czyhał na jego życie. Dzieci
wykazały się ogromnym talentem
aktorskim, wcielając się w role Maryi,
Józefa, aniołów, pasterzy i Mędrców, oddając tym samym klimat tamtych wydarzeń.
Uroku inscenizacji dodały pastorałki w wykonaniu najmłodszych uczniów. Jasełka były
połączone ze świątecznym kiermaszem
i słodkim poczęstunkiem. Stroiki i ozdoby
choinkowe, które były w sprzedaży, zostały
wykonane
przez
samych
uczniów.
Natomiast
ich
rodzice
zajęli
się
przygotowaniem ciast. Przedstawienie
Jasełkowe poprzedził występ Orkiestry
Dętej Cementowni „Warta” pod batutą
p. kapelmistrza Artura Szczęsnego, która
zaprezentowała swój nowy repertuar. (red.)

STATYSTYKI PARAFIALNE
Sakrament Chrztu
Przez Sakrament Chrztu Świętego do
wspólnoty Kościoła zostali przyjęci:
Franciszek (13.01)
Zofia (27.01)
Wojciech (31.03)
Maja (07.04)
Sandra (07.04)
Julia (14.04)

Po wieczną nagrodę
do Domu Ojca odeszli:
Janina Cieślak, ur. 1930 (†07.01)
Jan Wojtasik, ur. 1949 (†26.01)
Grażyna Szewczyk, ur. 1954 (†28.01)
Helena Młynarczyk, ur. 1928 (28.01)
Leszek Sobera, ur. 1966 (†17.02)
Walenty Pryciak, ur. 1956 (†03.03)
Ryszard Bojór, ur. 1948 (†15.03)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Zbigniew i Monika (02.03)
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SEMINARIUM - SERCE DIECEZJI
Historia Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Częstochowskiej liczy już 93 lata. W tym niezwykłym miejscu
swoje przygotowania do pracy duszpasterskiej przeszły setki
osób powołanych do kapłaństwa.
Seminarium swoje istnienie zawdzięcza powołaniu do życia
przez papieża Piusa XI
w 1925 roku diecezji
częstochowskiej, której
pierwszym biskupem
został ks. dr. Teodor Kubina (1880-1951).
Biskup ten utworzył Wyższe Seminarium
Duchowne i zlokalizował je w Krakowie
przyłączając do Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Pierwsi
kandydaci pojawili się już 2 października
1926
roku.
Rozpoczęli
studia
na
Uniwersytecie, a ich domem stał się klasztor
ojców Bernardynów. Przy pomocy i wsparciu Pierwszy budynek WSD
przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie
finansowym wiernych i duchowieństwa
diecezji częstochowskiej został
wybudowany nowy budynek przy
ulicy Bernardyńskiej, w którym
klerycy zamieszkali już w 1930 r.
Decyzją trzeciego ordynariusza
diecezji – bp Stefana Bareły – w
1983 roku rozpoczęła się budowa
nowego
gmachu
seminarium
w
Częstochowie
przy
ulicy
św. Barbary. Siedziba Wyższego
Seminarium Duchownego została
do niego przeniesiona w 1991 roku.
Budynek Seminarium w Częstochowie
Nowy budynek został poświęcony
przez papieża Jana Pawła II w dniu 15
sierpnia 1991 roku, w czasie obchodów
Światowych
Dni
Młodzieży.
Na
tej
uroczystości zgromadziło się kilka tysięcy
osób. Wśród nich byli uwcześni przełożeni
i alumni WSD, księża i siostry zakonne. Nie
zabrakło również osób świeckich. Wszystkich
przybyłych witał napis „Salve in Domino”
(Witaj w Panu), który do dziś pozdrawia
odwiedzających to miejsce.
Diakon Marek Szczepańczyk
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CZĘSTOCHOWSKA DOLINA MIŁOSIERDZIA
Pod koniec marca grupa naszych parafian
miała okazję nawiedzić Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Częstochowie. Tutaj, na
zachodnim zboczu Jasnej Góry, w 1949 r.
Księża Pallotyni wybudowali kościół. W czasie
uroczystości
poświęcenia
świątyni
ordynariusz częstochowski bp Teodor Kubina
wypowiedział słowa: „To miejsce niech służy
Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej
Pani. Każdy kto nawiedzi ten kościół, niech
dozna w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego”. W 1952 r. umieszczono w głównym
ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę
z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy klasztornej
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Figura
Jezusa Miłosiernego jest darem Kościoła z Meksyku dla Kościoła w Polsce. Obecnie do
Sanktuarium przybywają pielgrzymi z Polski i świata, co potwierdzają to liczne wota
umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego. Pallotyni z Doliny Miłosierdzia
prowadzą ośrodek pomocy charytatywnej, wydający posiłki ubogim oraz przychodnię
lekarską. Pielgrzymi z Makowisk nawiedzili nowopowstałą świątynię, gdzie jako jedni
z pierwszych mogli podziwiać piękne nowe mozaiki ukazujące sceny z Pisma Świętego,
których autorem jest o. Marco Rupnik jezuita pochodzący ze Słowenii, znany artysta
i teolog. Jego dzieła mogliśmy już wcześniej oglądać podczas parafialnych pielgrzymek
do Włoch (krypta św. Ojca Pio w Bazylice w San Giovanni Rotondo), do Francji
(mozaiki na fasadzie bazyliki Matki Bożej w Lourdes) i do Krakowa (wnętrze kościoła
górnego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach). (red.)
Kopuła nowego kościoła
w Dolinie Miłosierdzia

Wnętrze Świątyni
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„OSTATKI” I DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORA
W ostatnią niedzielę karnawału odbyło
się „ostatkowe” spotkanie w parafialnym
Klubie Seniora. Rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą św., a potem nastąpił czas
wspólnego biesiadowania. Specjalnym
gościem
spotkania
był
zespół
folklorystyczny Nutki z terenu woj.
świętokrzyskiego. Swoją obecnością
zaszczycił nas także burmistrz Pajęczna
p. Piotr Mielczarek, który w przededniu
Święta Kobiet złożył wszystkim paniom
serdeczne życzenia i przekazał słodkie
upominki. Nie zawiedli także nasi panowie. Na samym początku, w imieniu męskiej
części Klubu, życzenia wierszem mówione złożył p. Jarosław Balcerzak, który wystąpił
w asyście elegancko ubranych kelnerów 60+ podających paniom szampana
i wręczających kwiaty. Trwające kilka godzin spotkanie umilała muzyka na żywo,
a wspólny śpiew animował chór pod egidą p. Bogdana Kuli. (red.)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne
poprowadził ks. dr Grzegorz Szumera,
rektor
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Archidiecezji
Częstochowskiej. Kaznodzieja przypomniał
nam prawdę o tym, jak ważną rolę
w naszym życiu odgrywają sakramenty,
szczególnie
sakrament
Pokuty
i pojednania, Eucharystii i Małżeństwa.
Mówiąc do młodzieży, ks. rektor
poruszył
m.in.
temat
wolności,
poprawnie i błędnie, rozumianej, zaś
uczniowie Szkoły Podstawowej mogli usłyszeć zachętę do systematycznego udziału
w Eucharystii, która jest najcenniejszym skarbem każdego chrześcijanina. (red.)

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JÓZEFA
19 marca przeżywaliśmy Uroczystość ku
czci Świętego Józefa Oblubieńca NMP,
który patronuje naszej parafii.
W uroczyście sprawowanej Mszy
odpustowej wzięli udział wierni oraz
księża z naszego dekanatu. Homilię,
w tym szczególnym dniu, skierował do
nas ks. dr Grzegorz Szumera. Poranna

msza św. w intencji zmarłych, którzy
nosili imię Patrona parafii zgromadziła
liczne grono wiernych, natomiast po

uroczystej Sumie, tradycyjnie, odbyła się
procesja wokół kościoła. Wszystkim,
którzy skorzystali w tym dniu z łaski jaką
daje nam Bóg i owocnie przeżyli dzień
odpustu, składam wielkie Bóg zapłać.(red.)
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JAK KSIĄDZ IGNACY BORZĘCKI BRONIŁ PARAFII W MAKOWISKACH
W początkach XIX wieku zaistniały próby, ze względu
na to, że [istniejący drewniany] kościół znajdował się
w lichym stanie, parafię przenieść do Pajęczna lub do
Wąsosza. Za duszpasterzowania Ks. Ignacego
Borzęckiego w roku 1820 zjechała do Makowisk
komisja w celu opisania stanu kościoła parafialnego,
celem dołączenia go innym sąsiednim kościołom.
Czuły ten pasterz o dobro owieczek duchowe
i doczesne, troskliwy o chwałę Bożą, zmartwiony
podjętą decyzją, podał swoje uwagi, którymi
dowodził, że kościół parafialny w Makowiskach nie
może
być
przyłączony
bez
nadwyrężenia
sprawiedliwości do innych kościołów. Uwagi jego
były następujące:
Kościół parafialny w Makowiskach leży w środku,
między kościołami Pajęczno i Wąsosz.
Parafia
Pajęczno liczy przeszło 3000 dusz. Do tak licznej
parafii dołączyć parafię Makowiska, liczącą 1394
dusz, w której niektóre wioski o kilka kilometrów odległe są do Pajęczna. Co to za
ogrom pracy i ciężar włożony na barki proboszcza w Pajęcznie? Co to za niedogodność
dla biednego ludu? Celem jest rządu, aby włościanie byli oświeceni. Gdzież włościanin
może powziąć prawdziwe oświecenie, gdzie mu stosowniejsza bywa wskazywana
droga prowadząca do wiecznej i doczesnej szczęśliwości jak nie w kościele? Wieśniak
cały tydzień w pocie czoła pracuje, nie będzie w stanie albo mu się nie będzie chciało
po takowym utrapieniu iść o milę lub dwie do kościoła dla słuchania nauki. Pajęczno
jest miasteczkiem. Idąc do kościoła w miasteczku, zachęcony licznymi atrakcjami, po
ukończeniu
nabożeństwa
dla
czasowego
rozweselenie się zostawi w miasteczku całą
tygodniową pracę.
Jeżeli chodzi o kościół w Wąsoszu, to kościół ten
znajduje się w obwodzie wieluńskim, a parafia
Makowiska w obwodzie piotrkowskim - co za
sprzeczność
w
dopełnieniu
dla
pasterza
rozporządzeń rządowych w oddawaniu z jednej
parafii do dwóch obwodów raportów, w odbieraniu
od dwuobwodowych komisarzy różnych zaleceń
i odczytywanie ich. Mimo jednak, iż niektóre wsie
należące do parafii Makowiska są bliższe kościoła w
Wąsoszu, jak na przykład Patrzyków leżący pod
samym Wąsoszem, ale oddziela go rzeka Warta,
której wylew nagle i często się trafia. Ot, nawet w
tych dniach tak gwałtowny i wielki jest wylew, że na
żaden sposób z tej strony rzeki mimo mostu nie
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można się dostać do Wąsosza, a ludzie z Wąsosza i innych wiosek za rzeką leżących
w dniu wczorajszym wyszedłszy na jarmark do Brzeźnicy, wracając nad wieczorem już
się do domów swych z powodu wylewu rzeki, przedostać nie mogli i błąkają się po
Patrzykowie należącym do Parafii Makowiska. Można więc, dołączając parafię
Makowiska do Wąsosza, lud na takowe niebezpieczeństwa narażać?!
Był również projekt, w dwa lata później znieść kościół w Makowiskach
i Dworszowicach, obie parafie połączyć we wsi Gajęcice i pobudować nowy kościół.
Zamiary te zostały tylko projektami dzięki Księdzu Ignacemu Borzęckiemu, który
w tym czasie był proboszczem w Makowiskach. Nie doszło do zniesienia parafii.
Po Ks. Borzęckim, proboszczem w Makowiskach został w roku 1826 Ks. Romanowski.
On to pomyślał o budowie nowego kościoła. Jego staraniem i dzięki ofiarności parafian
został wybudowany nowy kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja, który istnieje do
czasów obecnych. Początkowo projektowano wybudować kościół za wsią, po lewej
stronie drogi wiodącej do Pajęczna, jednak bliższe
badania wykazały, iż jest tam nieodpowiedni teren
pod budowę kościoła. Specjalna komisja, złożona
z fachowców wydała opinię, że nie ma
odpowiedniejszego, dogodniejszego i trwalszego
gruntu pod budowę nowego kościoła od tego, na
którym obecnie kościół stoi. Władze kościelne
i rządowe przychylił się do zdania tejże komisji
i przeznaczyły plac, na którym stary kościół stoi pod
budowę nowego kościoła. Wybudowania kościoła
podjął się p. Podgórski, dzierżawca dóbr rządowych
w Makowiskach, za sumę 88786 zł. Budowę kościoła
rozpoczęto 5 stycznia 1837, a 13 sierpnia tegoż roku
został poświęcony kamień węgielny. Budowę
kościoła ukończono zupełnie w roku 1841 i w tym
roku kościół został poświęcony. Kościół został
zbudowany w kształcie prostokąta, jednonawowy z kruchtą do południa zakrystią do
zachodu, a po stronie przeciwnej skarbiec. Sklepienie w kościele kolebkowate. Nowy
kościół pokryty gontami. Na środku kościoła była drewniana wieżyczka. Kościół
posiadał cztery ołtarze: Świętego Józefa, M.B. Częstochowskiej, św. Bartłomieja
i Świętego Antoniego.
Po śmierci ks. Romanowskiego w roku 1869, po napadzie bandyckim ciężko zaniemógł
i w krótkim czasie zmarł. Po nim zarządza parafią wikariusz z Pajęczna, Ks. Tęczyński.
Jego staraniem i kosztem parafian w roku 1876 kościół został wewnątrz i zewnątrz
odrestaurowany. Dachy pokryte nowymi gontami, wieżyczkę drewnianą usunięto,
a w jej miejsce postawiono murowaną na frontonie kościoła, pokryto ją blachą
cynkową i umieszczono w niej sygnaturkę. W czasie odnawiania kościoła
pozostawiono trzy ołtarze, czwarty, Św. Antoniego został umieszczony jako zasłona
ołtarza M.B. Częstochowskiej. Po odrestaurowaniu kościoła w roku 1876, został we
wrześniu konsekrowany przez Biskupa Wincentego Chościak-Popiela.
Ks. Franciszek Olek
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RÓŻANIEC A OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W LOURDES
Jak podaje wielu badaczy wydarzeń związanych
z objawieniami Matki Bożej, która
w 1858 r.
wielokrotnie ukazywała się 14-letniej francuskiej
dziewczynie, wszystko co lourdzkie, zaczęło się właśnie
od różańca. Bernadeta Soubirous - bo o niej mowa pochodziła z bardzo pobożnej choć biednej rodziny. Jej
rodzice (Franciszka i Ludwik Soubirous) z powodu
finansowego kryzysu podjęli decyzję o przeprowadzce całej rodziny do małego,
nędznego wówczas mieszkania w Lourdes. Kiedy jej rodzice ciężko pracowali jako
najemni robotnicy, Bernadecie zostaje oddane pod opiekę jej młodsze rodzeństwo. Z
tego też powodu przez pewien czas nie może chodzić do szkoły i przygotowywać się do
Pierwszej Komunii św. W 1855 r. podczas
Procesja Różańcowa w Lourdes
epidemii śmiercionośnej cholery, cierpi
także jedenastoletnia Bernadeta. Choroba
w postaci astmy, a później gruźlicy kości
nóg rujnuje jej delikatny organizm
przyczyniając się ostatecznie do tego, że
umiera bardzo młodo, bo w 34-tym roku
życia. Zanim to jednak nastąpi, Bernadeta
doświadcza niezwykłych 18-tu spotkań
z Maryją (od 11 lutego do 16 lipca 1858
r.) przy grocie Messabielle, podczas
których „piękna Pani” zachęcała ją do
odmawiania modlitwy różańcowej.
We wspomnieniach samej Bernadety możemy przeczytać: Kiedy na widok objawiającej
się Maryi uklękłam biorąc do ręki swój różaniec, Pani skinęła głową na znak aprobaty
i sama także wzięła do rąk różaniec, który miała przewieszony przez prawe ramię.
Kiedy chciałam zacząć odmawiać różaniec i próbowałam podnieść dłoń do czoła, rękę
miałam jakby sparaliżowaną - i dopiero kiedy Pani się przeżegnała, ja mogłam zrobić
to samo. Jednak modliłam się sama, a Pani
Uczestnicy modlitwy różańcowej - Lourdes 2018
tylko przesuwała paciorki różańca w
palcach, nie mówiąc nic. Dopiero na
końcu
każdej
dziesiątki
różańca
odmawiała ze mną „Chwała Ojcu...”
Pierwszy raz w historii objawień Maryja
pozostawiła ludziom taki znak: sama
modliła się na różańcu potwierdzając
przy tym, że jest on odpowiednią dla
dzieci i dorosłych modlitwą. I chociaż
Maryja
sama
nie
odmawiała
Pozdrowienia Anielskiego prosząc Boga o
odpuszczenie popełnionej winy, to jednak
mogła w milczeniu rozważać kolejne tajemnice różańca i chwalić Boga za Jego cuda
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i dar zbawienia. Podczas szóstego i ósmego objawienia Matka Boża podała wizjonerce
szczególną intencję modlitwy, prosząc: Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie
grzeszników. To właśnie w Lourdes Maryja wyraźnie wzywała swoich czcicieli by
mieli - jak Bernadeta - własny różaniec. Różaniec stanowi więc integralną część
orędzia, jakie Matka Boża przekazała światu za pośrednictwem św. Bernadetty
Soubirous. Poczynając od pierwszego objawienia, różaniec jest nieustan¬nie i coraz
bardziej obecny w Lourdes. Tylko podczas pierwszego spotkania z Maryją dziewczyna
sama odmawia różaniec. Oczywiście czyni to z wyraźną zachętą i na życzenie Matki
Bożej, która zawsze ukazuje się z różańcem i razem z Bernadettą przesuwa jego białe
paciorki. W następne dni do modlącej się na różańcu wizjonerki będą dołączać coraz
liczniej inne osoby. Później, chociaż Bernadetty już tam nie będzie, bo wstąpi do
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Nevers, zbierający się przed grotą ludzie będą
nadal codziennie modlić się na różańcu. I tak modlą się tam aż do dzisiaj, już od 161 lat.

DROGA KRZYŻOWA W PLENERZE
Jak co roku, w piątek
poprzedzający
Niedzielę
Palmową, uczestniczyliśmy w
nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.
Po Mszy Świętej wyruszyliśmy za krzyżem: Radomszczańską, Szkolną, Akacjową, by rozważać Mękę
Pańską. Była to również
okazja, aby ukazać, że nie
wstydzimy się Chrystusa
i przynależności do Jego
Kościoła. W nabożeństwie
udział wzięła liczna grupa Parafian. Krzyż był niesiony na zmianę przez:
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Makowisk i Patrzykowa, Liturgiczną
Służbę Ołtarza, Żywy Różaniec, dzieci, młodzież, matki i ojców rodzin. Nasze podążanie
za Panem Jezusem zakończyliśmy przed krzyżem misyjnym, gdzie zawierzyliśmy całą
parafię Jezusowi – naszemu Panu i Królowi. (red.)
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KĄCIK PATRIOTYCZNY
CO SIĘ WYDARZYŁO W RADOGOSZCZU?
"Tu spoczywamy zamordowani w
przeddzień wolności; imiona i ciała
zabrał nam ogień; żyjemy tylko w
waszej pamięci; niech śmierć tak
nieludzka nie powtórzy się więcej".
74 lata temu, w nocy z 17 na 18
stycznia 1945 roku, na kilkadziesiąt
godzin przed wkroczeniem Armii
Sowieckiej do Łodzi, ewakuujący się
z miasta Niemcy dokonali strasznej
zbrodni na osobach przetrzymywaWięźniowie na apelu
nych w więzieniu w Radogoszczu.
„Rozszerzone Więzienie Policyjne” znajdowało się w starej, wybudowanej na początku
XIX w. fabryce włókienniczej Wajsa, później Samuela Abbego, położona u zbiegu
obecnych ulic Zgierskiej i gen. J. Sowińskiego w Łodzi.
W związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego na początku 1945 roku Wilhelm
Koppe - Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie – podjął
następującą decyzję: więzienia takie jak na Radogoszczu mają być albo ewakuowane
na zachód, albo wszyscy więźniowie mają być wymordowani. Komendant łódzkiego
więzienia, porucznik policji Walter Pelzhausen, wybrał drogę eksterminacji.
Początkowo więźniowie byli mordowani bagnetami i strzałami z pistoletów, jednak na
skutek czynnego oporu z ich strony została podjęta decyzja o podpaleniu więzienia.
Budynek bardzo szybko stanął w ogniu. Na więźniów próbujących wydostać się z niego
czekały kule oprawców. Spośród blisko 1500 więźniów ocalało zaledwie 30 osób.
Hitlerowcy pilnowali miejsca zbrodni do godzin wieczornych 18 stycznia 1945 r.
Nazajutrz do Łodzi wkroczyli Rosjanie zastając w więzieniu stosy zwęglonych ciał.
Ofiary niemieckiej zbrodni pogrzebano 18 lutego 1945 roku na leżącym blisko
cmentarzu św. Rocha. Wśród ofiar rzezi byli m.in. Walenty Stanik z Łężcy i Walenty
Bzdzion z Patrzykowa, obydwaj działający w lokalnych strukturach Armii Krajowej.
Walenty Stanik został aresztowany przez Niemców 9 października 1944 r., gdy wracał
do domu z pracy przy kopaniu
okopów w Trębaczewie.
Po
przewiezieniu na posterunek do
Janek,
wskutek
brutalnych
przesłuchań doznał bardzo
poważnych obrażeń. Następnie
został uwięziony w Wieluniu,
skąd
22
grudnia
1944
przetransportowano
go
do
więzienia w Radogoszczu, co
potwierdza księga z łaźni
więziennej sygn. MTN, A – 4565,
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zawierająca dane nowoprzybyłych więźniów. W tym samym czasie został aresztowany
Walenty Bzdzion ps. „Róża”, łącznik. Poddany licznym i ciężkim przesłuchaniom,
odmówił współpracy z Niemcami ostatecznie trafiając do Radogoszcza. W więzieniu w
Radogoszczu zginął także Bolesław Foltyński, zabity 12 września 1944 r. Aresztowanie
Walentego Stanika było skutkiem obławy na uczestników ruchu niepodległościowego.
Kilka dni wcześniej, 4 października, żandarmi i funkcjonariusze SS rozstrzelali
kilkunastu mieszkańców Patrzykowa za
pomoc partyzantom i Rosjanom. Na
urzędowej
liście
ofiar
tej
egzekucji
sporządzonej po wojnie znajduje się 18
nazwisk, wśród których są także zabici
akowcy i współpracownicy podziemia,
których wskutek donosu Niemcy zaskoczyli na
spotkaniu w jednej ze stodół w Patrzykowie.
Ciała zabitych zostały pochowane na
Zgliszcza więzienia
cmentarzu w Makowiskach w zbiorowym
grobie. Przy pochówku zginął 22-letni Jan Antoniak, który według relacji naocznego
świadka, nie chciał zepchnąć ciała swego zabitego ojca do wykopanego dołu, ale
z szacunkiem je tam złożyć. Został zastrzelony na miejscu przez żandarma.
W artykule wykorzystano dokumenty i informacje uzyskane od rodziny poległych.
Konsultacja historyczna Piotr Nicpoń.

WIOSENNA WYSTAWA RĘKODZIEŁA W “ARCE”
Od 7 do 19 kwietnia w domu parafialnym
ARKA mogliśmy oglądać wystawę pt.
„Drewniane Cuda” autorstwa p. Piotra
Leszczyka z Pajęczna. Wśród kilkudziesięciu
prac wykonanych w rozmaitych technikach
autor pokazał m.in. wspaniałe wiatraki
kunsztownie zdobione, pięknie dekorowane
strusie jaja oraz pełne wyobraźni drewniane
budowle. Piotr Leszczyk to bardzo
wszechstronny
twórca,
projektuje
przedmioty codziennego użytku, drewniane
stołki, dizajnerskie szkatułki. Jego specjalnością są świąteczne ozdoby. Wystawie
towarzyszyła dekoracja świąteczna mieszkanki Starych Gajęcic p. Anny Zawilińskiej. (red.)
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PIERWSZE URODZINY KLUBU SENIORA

SENIORZE, DOŁĄCZ DO NAS!

W ubiegłym roku przy naszej parafii
rozpoczął działalność Parafialny Klub
Seniora. Z okazji pierwszej rocznicy, w
niedzielę 7 kwietnia odbyła się uroczysta
gala. Jak przystało na urodzinową fetę,
był tort ze świeczkami, uroczyste „sto
lat” i grono uśmiechniętych gości.
Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii,
sprawowanej pod przewodnictwem ks.
Tadeusza Zawieruchy, proboszcza parafii
pw. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do
Domu Parafialnego, gdzie czekał poczęstunek. Wcześniej jednak każdy uczestnik
I edycji Parafialnego Klubu Seniora „Makowiska”
otrzymał dyplom, który był wyrazem podziękowania za
konkretne działania podjęte w ramach projektu. Należy
zaznaczyć, że spośród 116 członków aż 19 ukończyło 80
rok życia. Ci nasi „Super Seniorzy” otrzymali szczególne
podziękowania oraz dyplomy uznania. Podczas
spotkania wspominano wydarzenia minionego roku
zarejestrowane obiektywem aparatu i kamery. (red.)

W bieżącym roku nasza parafia po raz kolejny została beneficjentem otwartego
konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020. W związku z tym zapraszamy wszystkich seniorów do
udziału w kolejnej odsłonie projektu Klub Seniora „Makowiska”. W programie na rok
2019 proponujemy bogaty pakiet działań integracyjnych, rozwojowych i edukacyjnych,
wśród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Dla uczestników
przygotowano szereg spotkań i warsztatów. Będą to comiesięczne spotkania połączone
z biesiadą i z prelekcjami zaproszonych gości z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
prawa konsumenckiego, bezpieczeństwa finansowego, itp.
Seniorzy będą mieli do wyboru udział
w czterech rodzajach warsztatów:
kulinarnych, tanecznych, muzycznych
oraz rękodzielniczych. Przy współpracy
Urzędu Miasta i Gminy Pajęczno,
w miesiącu maju odbędzie się także
Prospekt organowy po renowacji
kurs
komputerowy,
obejmujący
podstawowe zagadnienia z obsługi
prostych programów, czy też podstawy
korzystania z Internetu. Tematyka zajęć
ruchowych
dla
seniorów
obejmie
aerobik,
taniec
towarzyski,
itp.,
w zależności od potrzeb uczestników.
Biorąc pod uwagę ogromną rolę seniorów
w pielęgnowaniu tradycji lokalnych
i przekazywaniu wartości kulturowych
młodszym,
stworzona
im
została
możliwość realizacji swoich zamiłowań

w
kolejnych
dwóch
kierunkach:
rękodzielnictwo Przed
orazświęceniami
zajęcia kapłańskimi
muzyczne.
Uczestnicy, podobnie jak w ubiegłym
roku, będą mogli skorzystać z oferty
dwóch
wyjazdów
turystycznokrajoznawczych. Działały będą również
dwie linie telefoniczne z bezpłatnymi
poradami. Zapisy trwają do końca
kwietnia. (red.)
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MAŁŻEŃSTWO W PRAWIE POLSKIM

PRACE REMONTOWE W DOMU PARAFIALNYM - 2019 r.

Początkowe przepisy ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
regulują sposoby zawarcia małżeństwa jako związku kobiety
i mężczyzny, pozostającego pod ochroną Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18). Następuje to wtedy, gdy
kobieta i mężczyzna złożą jednoczesne oświadczenia,
że wstępują ze sobą związek małżeński. Oświadczenia mogą
być złożone albo przed kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego, albo duchownym Kościoła, ewentualnie za granicą
przed polskim konsulem lub osobą wykonującą funkcję
konsula. W każdym z tych przypadków osoby zamierzające
zawrzeć związek małżeński powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi Urzędu
Stanu Cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w ustawie
- Prawo o aktach stanu cywilnego. Dokumenty te to: dokument tożsamości, pisemne
zapewnienie o braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa
i dowód uiszczenia opłaty skarbowej - aktualnie 84 zł. Gdy małżeństwo ma być
zawarte przed duchownym lub konsulem kierownik USC wydaje zaświadczenie
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych
przed nim oświadczeń w sprawie nazwiska przyszłych małżonków i ich dzieci.
Zaświadczenie to jest ważne przez 6 miesięcy. Niekiedy decyzja kierownika USC
jest negatywna i wtedy można od niej odwołać się do sądu. Duchownemu,
udzielającemu ślubu konkordatowego, musi być przedłożone zaświadczenie z USC.
Kościoły w Polsce, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia
małżeństwa ze skutkami cywilnoprawnymi to oczywiście Kościół Katolicki
ale także: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Ewangelicko-Reformowany,
Ewangelicko-Augsburski, Chrześcijan Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego,
Polskokatolicki, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Starokatolicki Mariawitów
i Zielonoświątkowy. Przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zawierają nadto
możliwość zawarcia związku małżeńskiego przez pełnomocnika, czyli wskazaną przez
zastępowanego małżonka osobę, która zamiast niego, ale w jego imieniu złoży
oświadczenie o zawarciu małżeństwa. Są różne sytuacje życiowe, w których
może się to okazać konieczne, choć
w praktyce oczywiście nie zdarza
się to często. Kodeks Rodzinny
I
Opiekuńczy
wskazuje,
że
małżeństwo zawrzeć można po
ukończeniu 18 lat, chyba, że
z ważnych powodów sąd zezwoli
na zawarcie małżeństwa kobiecie
po ukończeniu przez nią 16 lat.
Ewa Gorczyca
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
w stanie spoczynku
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