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Oto Światło, które 
rozproszy mroki tej ziemi

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego 
wielu radosnych i głębokich przeżyć, 
pokoju serca, wytrwałości i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego w każdym 
dniu Nowego Roku życzy

KRÓTKO O SYSTEMIE SĄDOWNICTWA W POLSCE 

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w stanie spoczynku 

Ostatnio bardzo dużo mówi się w Polsce o sądownictwie  
i wymiarze sprawiedliwości. Ale jakie właściwie sądy działają 
w naszym kraju? Otóż reguluje to nasza Konstytucja, a istnieć 
mogą tylko sądy w niej wymienione. Są to: Sąd Najwyższy, 
sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. I te 
działają stale. Oprócz sądów funkcjonują w Polsce dwa 
Trybunały. Są to Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. 
I Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych 
władz państwa, wydając wyroki w imieniu Rzeczpospolitej 

Polskiej. Mają też własne kompetencje. Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości (art 
175 Konst.), czyli rozstrzygają spory, w których przynajmniej jedną stroną jest osoba 
fizyczna (człowiek) lub osoba prawna np. przedsiębiorstwo lub spółka. 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach dotyczących zgodności ustaw, umów 
międzynarodowych czy innych przepisów z Konstytucją, rozstrzyga sprawy związane  
z partiami politycznymi i rozpoznaje skargi konstytucyjne. Trybunał Stanu orzeka  
o odpowiedzialności osób sprawujących najwyższe stanowiska w państwie za 
naruszenie przepisów Konstytucji czy też ustaw. Postępowanie w sądach 
powszechnych jest dwuinstancyjne to znaczy, że od wydanego orzeczenia można się 
odwołać. Obecnie w sądownictwie powszechnym istnieją sądy rejonowe, okręgowe i 
apelacyjne, które rozpoznają sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i 
opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, chyba że jakiś rodzaj spraw 
został ustawą przekazany innemu sądowi. Nadzór nad działalnością sądów 
powszechnych w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy. Natomiast kontrolę 
działalności administracji publicznej i organów samorządowych sprawują Naczelny 
Sąd Administracyjny i inne sądy administracyjne. Każdy z Sądów i Trybunałów ma 
swój zakres działania i wszystko w zasadzie powinno być jasne i proste. Ale jak to 
życiu – nic proste nie jest. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powoduje dyskusje 
co do stosunku prawa polskiego do prawa europejskiego i wzajemnego stosunku 
organów sądowych polskich i europejskich. Na szczęście dotyczy to tylko niektórych 
spraw i należy mieć nadzieję, że nie ograniczy ochrony prawnej obywateli naszego 
kraju. 
 

Ewa Gorczyca

ZAPROSZENIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH 
 

W  każdą  drugą  niedzielę  miesiąca  o  godz. 15.00,  w  kaplicy Archidiecezjalnego 
Domu przy ul. Ogrodowej nr 24/44 (obok Radia „Fiat”), 
odbywa  się  spotkanie  dla  par  żyjących  w  związkach 
niesakramentalnych. Są to cykliczne spotkania, które 
pomagają osobom, które żyją w cywilnych związkach 
małżeńskich, nie mogąc zawrzeć małżeństwa sakramen-
talnego, odnajdywać się w żywej wspólnocie Kościoła.   

Kontakt:  ks. Wojciech  Gaura  (tel. 600 941 805)

W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

Ks. Andrzej Chrzanowski
                            Proboszcz 
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PRZED NAMI...
GRUDZIEŃ

  1.01 – Urocz. Świętej Bożej Rodzicielki 
               Maryi; 12.00 - Msza św. za chorych 
               i starszych wiekiem
  6.01 – Objawienie Pańskie; Koncert kolęd 
               (Kwartet „Głosy Aniołów”)
12.01 – Niedziela Chrztu Pańskiego; 
               Poświęcenie świec komunijnych 
               dla dzieci klas III (godz. 9.00)
13-26.01 – Ferie zimowe
19-25.01 – Wyjazd ministrantów na 
                zimowisko
18-25.01 – Tydzień Modlitw o Jedność 
               Chrześcijan
19.01 – Spotkanie Opłatkowe w Klubie 
               Seniora
               Koncert kolęd w wyk. chóru 
               parafialnego
20.01 – Spektakl dla dzieci 
               pt. „Śpiąca Królewna” (godz. 16.00)

24.12 – godz. 9.00 - Powitanie żłóbka
               godz. 24.00 – Pasterka
25.12 – Narodzenie Pańskie
26.12 – Święto Św. Szczepana M.
27.12 – Święto Św. Jana Apostoła
28.12 – Święto Świętych Młodzianków
            – Rozpoczęcie Wizyty duszpasterskiej
29.12 – Niedziela Świętej Rodziny
            – Sylwestrowy Bal Seniora
31.12 – Msza św. na zakończenie roku 
               z nabożeństwem dziękczynno-
               przebłagalnym i sprawozdaniem 
               duszpasterskim (godz. 16.00)

  2.02 – Ofiarowanie Pańskie; 
               Dzień Życia Konsekrowanego
11.02 – NMP z Lourdes; 
               Światowy Dzień Chorego
21.02 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
26.02 – Popielec

„GŁOSY ANIOŁÓW" 
PONOWNIE W MAKOWISKACH

Koncert kolęd z okazji 
Uroczystości Trzech Króli, 

6 stycznia 2020, godz. 12.00

LUTY

STYCZEŃ „Głosy Aniołów", kwartet muzyczny, który 
tak bardzo zachwycił nas swoim śpiewem 
podczas uroczystości dożynkowych 
w 2018 roku, ponownie zagości w Mako-
wiskach. Tym razem muzycy, pochodzący 
z Tarnopola na Ukrainie, przyjadą do nas 
z kolędami, choć podczas koncertu 
zabrzmią utwory wyrażające zarówno 
uwielbienie, jak i charakterystyczną dla 
ukraińskich pieśni słowiańską nutę 
tęsknoty. Do repertuaru zespołu wchodzą 
utwory światowej klasyki, arie operowe, 
piosenki współczesnych kompozytorów, 
a także pieśni ludowe. Zespół „Głosy 
Aniołów" dobrze jest znany na Ukrainie, 
ale występował także na scenach Niemiec, 
Francji, Belgii i Luksemburga.       .

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

 „Śpiąca królewna”

Zerdecznie zapraszamy 

Dom parafialny w Makowiskach

w poniedziałek, 
20 stycznia 2020 r.  

o godz. 16:00

na spektakl pt.:

W niedzielę 1 grudnia, rozpoczęliśmy Adwent. 
Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest 
okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje 
w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego 
ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne 
spotkanie z Bogiem. Tradycyjnie w tym czasie 
odbyliśmy rekolekcje, aby lepiej przygotować się do 
Świąt Bożego Narodzenia – wygłosił je ks. Grzegorz 
Borowik z Częstochowy. W przeddzień Uroczystości 

Niepokalanego Poczęcia NMP parafianie 
mogli przystąpić do Sakramentu Pokuty,  
a w sam dzień poświęcony Niepokalanej 
dzieci przed I Komunią św. otrzymały 
medalik z Jej wizerunkiem. 
W codziennej Mszy św. roratniej, 
sprawowanej ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, uczestniczyło liczne grono 
wiernych. Na początku w procesji  
z kruchty kościoła do ołtarza  
z lampionami w 

ręku szły dzieci. Wiele z nich podjęło piękny zwyczaj 
wykonywania w adwencie dobrych uczynków, zapisywanych na 
kartkach w formie serduszek i składanych przy ołtarzu.  
Ważną postacią, która towarzyszyła nam podczas tegorocznych 
rorat był prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. „Takiego 
prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat” – mówił o kard. Wyszyńskim 
Jan Paweł II. Uczestnicy adwentowych spotkań roratnich 
poznali dogłębnie osobę i życie Prymasa Tysiąclecia, który  
7 czerwca 2020 roku zostanie beatyfikowany. (red.) 
 

ADWENT– CZAS PRZYGOTOWANIA

kard. Stefan Wyszyński

ks. Grz orz Borowikeg
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KRESOWIACY W MAKOWISKACH
W niedzielę, 22 września br. gościliśmy 
przedstawicieli Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich z Częstochowy.  
Wizyta miała związek z otwarciem  
w domu parafialnym wystawy pt. 
„Królewskie Miasto Lwów na dawnych 
pocztówkach”. Zwiedzający zobaczyli 
miasto, którego już nie ma – unikalną 
architekturę Lwowa, która była 
składową niesamowitego klimatu, jaki 

przetrwał we wspomnieniach. Pan Adam 
Kiwacki, prezes częstochowskiego 
oddziału, przybliżył licznie zebranym 
tematykę kresową, czego dopełnieniem 
był recital piosenki kresowej w 
wykonaniu p. Andrzeja. 
Spotkanie, które odbyło się 80. rocznicę 
napaści Sowietów na Polskę, miało na 
celu przywrócić pamięć tych, których 
groby porosły trawą i tych, którzy tam 
trwają i świadczą o polskości. (red.) 
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W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, kiedy 
ulicami przechodzą barwne korowody prowadzone 
przez Trzech Króli, chcemy i my uczcić Pana Jezusa 
nowonarodzonego i podkreślić rangę Uroczystości 
Objawienia Pańskiego. Dlatego serdecznie zapraszamy 
dzieci, młodzież oraz całe rodziny na uroczyste 
wprowadzenie Orszaku Trzech Króli do kościoła. 
Początek o godz. 11.40 przed Domem Parafialnym. 
Dzieci przychodzą ubrane w kolorowe stroje królów, aniołów, itp. (red.) 
 

PRZYSZEDŁ DO WSZYSTKICH…

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ORSZAKU TRZECH KRÓLI

Święto Trzech Króli to święto najwcześniej ustanowione 
przez Kościół. Na Wschodzie obchodzone było już w III 
wieku. Od czasów Kościoła starożytnego, uroczystość ta 
była nazywana Epifanią – z jez. greckiego „objawieniem”. 
Słowo to oddaje wagę i moc wydarzeń zbawczych w historii 
całego świata. Jedyna informacja o mędrcach znajduje się w 
Ewangelii Mateusza (2,1-12), gdzie nie podano, ilu ich było. 
Niektóre starożytne malowidła przedstawiały dwóch, 
czterech, sześciu czy nawet dwunastu mędrców.  Tak 
naprawdę nie wiadomo, ilu ich przybyło. Liczbę tę 
określono na podstawie darów – mówiła prof. Anna 
Świderkówna, historyk literatury, biblistka.  Nie jest też 
powiedziane, że przybyli w dzień narodzin Jezusa, bo 

Mateusz pisze, że znaleźli go w domu, a nie w stajence. Święty Mateusz określa ich nie 
królami tylko magami, później łączono ich imiona z mędrcami – astronomami - 
astrologami. Z całą pewnością nie byli królami, ale byli to ludzie wykształceni, jak na 
ówczesne czasy, bogaci, sądząc po darach, które złożyli małemu Jezusowi. Mirra i 
kadzidło były darami tak cennymi jak złoto. O wyglądzie trzech magów zadecydowały 
obrazy, które już w średniowieczu przedstawiały ich postacie. Już wtedy te trzy 
postacie mogły symbolizować trzy strony świata, trzech synów Noego, ale też trzy 
najważniejsze rasy ludzkie. Może dlatego zaczęto jednego z królów przedstawiać jako 
ciemnoskórego, żeby pokazać hołd całego świata przed nowonarodzonym.  
Istotą tego święta jest prawda, że Zbawiciel przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, 
ale do wszystkich ludzi. Mędrcy reprezentują cały pogański świat. Wykorzystując 
swoją wiedzę o gwiazdach, podejmują drogę do Betlejem. Nawet zły Herod pomaga im 
odnaleźć kierunek. Odnajdują Noworodka urodzonego w skrajnej nędzy, w małym 
miasteczku, z dala od królewskich klimatów. Musieli być w szoku, a jednak rozpoznali 
w Nim króla. Oddali mu hołd. To święto objawia Boga, który jest dla wszystkich. Dla 
biednych i bogatych, głęboko wierzących, ale i niedowiarków czy nawet ateistów. Ta 
prawda daje nadzieję tym, którzy Boga wciąż szukają, świadomie lub nie. Dla tych, 
którzy Boga znaleźli, to przestroga, by nie chcieli zatrzymać Go tylko dla siebie lub 
tylko dla „naszych”. (red.) 
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PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO PŁOCKA

W czwartek, 3 października 
odbyła się pielgrzymka do 
Stołecznego Książęcego Miasta 
Płocka – historycznej stolicy 
Mazowsza oraz stolicy Polski w 
latach 1079–1138. Spotkanie z 
Płockiem rozpoczęliśmy od Mszy 
św. w Bazylice Katedralnej, gdzie 
zostaliśmy serdecznie powitani 
przez ks. proboszcza Stefana 
Cegłowskiego. W Kaplicy 
Królewskiej zatrzymaliśmy się 
przy sarkofagu dwóch władców 
Polski – Władysława Hermana i 

Bolesława Krzywoustego.  
W kruchcie natomiast podziwialiśmy 
replikę słynnych brązowych, 
romańskich Drzwi Płockich, 
wykonanych dla katedry płockiej 
około 1154 roku w Magdeburgu. 
Następnie rozpoczęło się zwiedzanie 
miasta i jego zabytków. Dwie grupy 
na czele z przewodnikami odkrywały 
krok po kroku ciekawe zakątki 
Płocka, szczególnie Starego Miasta, z 
jego zabytkami sakralnymi i 
Ratuszem oraz podziwiały panoramę 
okolic Płocka z tarasu widokowego 

nad Wisłą. Wśród miejsc, które 
zrobiły na nas wrażenie z 
pewnością był Skarbiec w 
Muzeum diecezjalnym oraz 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia, gdzie 22 lutego 1931 roku s. 
Faustyna miała wizję Jezusa, 
który kazał jej namalować obraz 
Miłosierdzia Bożego i zażądał 
ustanowienia święta Miłosier-
dzia Bożego. 
Z głowami pełnymi wrażeń  
i niezapomnianych przeżyć 
udaliśmy się w podróż powrotną 
do domu. (red.) 
 

"WSTAŃCIE, CHODŹMY!"
Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał 
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” i był już 
19. edycją tego wydarzenia. Również  
w naszej parafii nie zabrakło akcentów  
„papieskich”. Na każdej mszy św. 
mogliśmy usłyszeć tematyczną homilię,  
a podczas nabożeństwa różańcowego 
rozważania „poprowadził” dla nas św. Jan 
Paweł II. Szczególnie uroczystą oprawę 
miała Msza św. popołudniowa z oprawą 

muzyczną chóru parafialnego, po której 
pod pomnikiem św. Jana Pawła II 
odmówiliśmy modlitwę i zaśpiewaliśmy 
„Barkę”. W dalszej części spotkania, które 
przeniosło się do domu parafialnego,  
odbył się program artystyczny 
przygotowany przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Makowiskach oraz dzieci ze Szkoły 
Muzycznej „Talent” z Kłobucka. 
 Ks. A. Chrzanowski 
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W ostatnią niedzielę listopada w para-
fialnym klubie seniora odbyły się 
Andrzejki. Tradycyjnie, spotkanie 
rozpoczęło się od mszy świętej z oprawą 
liturgiczną chóru, podczas której 
modlono się w intencji chórzystów z racji 
wspomnienia liturgicznego świętej 
Cecylii, patronki muzyki kościelnej oraz 
w intencji ks. prob. Andrzeja. W drugiej 
części spotkania mającego charakter 
towarzysko-rekreacyjny, Seniorzy, którzy 
sami przygotowali atrakcje wieczoru, po 

raz kolejny udowodnili, że potrafią się świetnie 
bawić. Były wiec specjalnie przygotowane 
kreacje, były też niespodzianki. Jedną z nich 
sprawiła grupa seniorów uczestnicząca w 
warsztatach tańca, prezentując zebranym kilka 
ciekawych układów tanecznych. W trakcie 
spotkania nasi utalentowani klubowicze 
przedstawili parę zabawnych scenek 
rodzajowych, m.in. promujących zdrowy tryb 
życia, co wyrażało skandowane hasło: „Wiwat 
sport, wiwat ruch – w zdrowym ciele zdrowy 

duch!”.  Wiele entuzjazmu wnieśli obecni na spotkaniu przyjaciele Klubu – księża 
Paweł i Marek, którym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Na wysokości zadania 

stanęła klubowa kuchnia – na stołach pojawiły się 
wspaniałe słodkie wypieki oraz ciepłe dania 
przygotowane przez panie z sekcji kulinarnej. (red.) 

ANDRZEJKI W KLUBIE SENIORA
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„BĄDŹCIE HEROLDAMI SŁOWA BOŻEGO”

Z WIZYTĄ W FILHARMONII

1 grudnia abp Wacław Depo, metropolita 
częstochowski, podczas uroczystej Eucharystii o 
godz. 11.00 w kościele seminaryjnym Wyższego 
Seminarium Duchownego w Częstochowie 
udzielił posługi lektoratu 89 ministrantom z 
naszej archidiecezji, wśród których znalazło się 7 
naszych młodych Parafian: Mateusz Stachera, 
Oskar Zachariasz, Kuba Kula, Jan Gamrat, 
Arkadiusz Kasprzak, Jakub Kluczny i Mateusz 

Uchroński. W swojej homilii, metropolita 
częstochowski podkreślił wagę posługi 
lektorskiej: Drodzy młodzi, wasze imiona są 
zapisane nie tylko w metrykach chrzcielnych. 
Wasze imiona są zapisane u Boga od momentu 
waszego chrztu! Dlatego z całą mocą i zadaniem 
będziecie wypowiadać: „Oto Słowo Boże”. Przez 
siebie przetransponowane dla innych, tak żeby 
inni je usłyszeli i przyjęli z wiarą.  

Na Mszy św. zgromadziła się także rzesza 
rodziców i krewnych nowych lektorów, by po 
zakończeniu uroczystości złożyć im serdeczne 
gratulacje. Kandydaci na lektorów przed 
przyjęciem błogosławieństwa metropolity 
częstocho-wskiego przebywali na specjalnych 
rekolekcjach w dniach od 29 listopada do 1 
grudnia w Archidiecezjalnym Centrum 
Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie. (red.) 
 

Niezwykłą duchową ucztę przeżyła grupa ponad 
70 parafian, która wybrała się do często-
chowskiej filharmonii na występ jednego  z naj-
lepszych zespołów świata – Rosyjskiego Baletu 
Narodowego KOSTROMA. Przedstawienie, w 
którym artyści tańcem pokazali historię Rosji i 

kulturę 
różnych jej 
regionów z 
niezliczoną ilością kolorowych kostiumów  
i rekwizytów, okazało się porywającym wido-
wiskiem pełnym werwy i humoru. Artyści  
Russian National Ballet dali popis sprawności  
i umiejętności tanecznych na najwyższym 
poziomie. (red.) 

 



PRACE PRZY KOŚCIELE - FOTORELACJA
Tegoroczna jesień była czasem intensywnych 
prac gospodarczych w parafii. Przy kościele 
zakończył się pierwszy etap prac przy drenażu 
i pionowej izolacji przeciwwilgociowej trzech 
ścian fundamentowych. Wykonana została  
także nowa kanalizacja deszczowa. Prace 
zostały przeprowadzone w zakresie, na jaki 
pozwoliły środki otrzymane na roboty 
restauratorskie przy zabytku z budżetu Gminy  
Pajęczno. Roboty „pozakosztorysowe”, m.in. 
wzmocnienie obudową żelbetową 
fundamentów kruchty, pokryła  parafia.  W bieżącym roku nie udało nam się uzyskać 

dotacji celowej ze źródeł ministerialnych, 
niemniej zostały już złożone  kolejne wnioski 
do MKiDN (program „Ochrona Zabytków 
2020”) i Funduszu Kościelnego przy MSWiA na 
prace przy zabytkowej świątyni. 
Przygotowanie wniosków wiązało się z 
potrzebą wykonania projektu budowlanego, 
kosztorysu prac, uzyskaniem niezbędnych 
zezwoleń ze strony Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i Starostwa. 
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W tym samym czasie  w kościele filialnym  
w Jankach zostały przeprowadzone prace 
remontowo-malarskie, oddano do renowacji 
obraz św. Stanisława BM, odnowiono stare 
lichtarze.  
Zniszczona nawierzchnia asfaltowa przed 
bramą wejściową na cmentarz została 
zastąpiona kostką brukową, a nawierzchnia 
parkingu przy kaplicy przedpogrzebowej 
wzmocniona kruszywem, wyrównana, 
uwalcowana i okolona żywopłotem z grabu. 
Do kościoła w Makowiskach została zakupiona nowa tapicerka na ławki, uszyta na 

wymiar z trwałego materiału z anty-
poślizgowym spodem.  W budynku plebanii 
został zamontowany wkład kominowy ze stali 
kwaso i żaroodpornej, a fasadę domu 
parafialnego ozdobiono kulami realizując  
w ten sposób założenie projektu z 1931 r. 
Wykonano także szereg prac przy zagospo-
darowaniu zielenią zaniedbanych przestrzeni 
w pobliżu domu parafialnego oraz stawu. 
Teren został zniwelowany, założono trawniki, 
posadzono krzewy. (red.) 

 
 



12 13

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

6 grudnia, do dzieci obecnych na roratach 
przyszedł św. Mikołaj, przynosząc ze 
sobą cały wór prezentów. Biskup Mikołaj 
rozmawiał z dziećmi, pozował do zdjęć, 
ale też udzielił maluchom wielu cennych 
rad i wskazówek.  
Święty Mikołaj to postać historyczna. Żył i 
działał na przełomie III i IV wieku. 
Związany z Grecją, Turcją i Włochami. Był 
biskupem Miry (dzisiejsza Turcja). Tam też 
został pochowany. Wyróżniał się 
pobożnością i wrażliwością na potrzeby 
innych. Kult świętego bardzo rozpowszechnił się w całym Kościele. Przez wieki był 
jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe jego 
sanktuarium znajduje się we włoskim Bari. 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSPANIAŁOMYŚLNYCH POMOCNIKÓW ŚW. 
MIKOŁAJA, DZIĘKI KTÓRYCH POMOCY MÓGŁ ON USZCZĘŚLIWIĆ TAK WIELE DZIECI! 
 

BAL ANDRZEJKOWY DLA NAJMŁODSZYCH

Tegoroczną zabawę Andrzejkową dla 
dzieci poprowadziła siostra Nadia, 
józefitka, która przygotowała dla 
maluchów cały szereg atrakcji. Były gry, 
zabawy, konkursy, dużo muzyki i tańca. 

Dzieci przyszły na bal pięknie przebrane, 
a do wspólnej zabawy dali się zaprosić 
także rodzice, dziadkowie… i ks. 
proboszcz.  Był poczęstunek i mnóstwo 
pozytywnych emocji. (red.) 
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POD PATRONATEM ŚW. CECYLII
Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, 
patronki muzyki kościelnej, przypadające 
22 listopada było okazją do podzię-
kowania Bogu za posługujących muzyką  
i śpiewem w naszym kościele. W domu 
parafialnym odbyło się spotkanie 
członków chóru parafialnego dla 
uczczenia św. Patronki. Na początku 
wybrzmiał Hymn do św. Cecylii, następnie 
przypomniana została historia życia św. 
męczennicy z przełomu II i III wieku, po 
czym ks. proboszcz skierował do 
obecnych słowa uznania i wdzięczności. Spotkanie miało charakter integracyjny, stąd 
repertuar obejmował szeroki przekrój utworów – przez religijne i patriotyczne do 
biesiadnych. Chór parafialny istnieje od marca br. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele kilku pokoleń, których łączy wspólna chęć uwielbienia Boga poprzez 
śpiew. Opiekunem muzycznym jest p. Elwira Maciuch, związana na co dzień  
z jasnogórskim chórem Pueri Claromontani. (red.) 
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KANONICZNE PRZESZKODY 
DO WAŻNEGO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA 

8. PRZESZKODA WYSTĘPKU, CZYLI MAŁŻONKOBÓJSTWA 
Przeszkoda występku w prawie kościelnym ulegała 
ewolucji. Początkowo jej źródłem było cudzołóstwo, 
karane publiczną pokutą, która zabraniała zawarcia 
nowego małżeństwa i pożycia w już istniejącym. 
Potem - cudzołóstwo połączone z małżonkobój-
stwem lub z obietnicą czy usiłowaniem zawarcia 
małżeństwa. W XII w. papieże dodali zamach dwóch 
stron na życie współmałżonka, choćby nie doszło 
wcześniej do cudzołóstwa. KPK z 1917 r. nawiązał 

do prawa dekretałów. Obecnie źródłem tej przeszkody jest tylko małżonkobójstwo. 
Przeszkoda małżonkobójstwa zachodzi wtedy, gdy jedna ze stron ze względu na chęć 
zawarcia małżeństwa z określoną osobą „zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub 
własnemu" (kan. 1090 § l)  oraz wtedy, gdy małżeństwo usiłują zawrzeć te osoby, 
które „poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowały śmierć 
współmałżonka" (kan. 1090 § 2). Tak więc źródłem tej przeszkody jest przestępstwo 
(poważne naruszenie porządku moralnego i społecznego) małżonko-bójstwa; mogą 
występować dwie formy tej przeszkody: 
1) zaciąga ją ten, kto mając zamiar zawrzeć małżeństwo z określoną osobą zadaje 
śmierć jej współmałżonkowi lub swojemu oraz 
2) ci, którzy przez skuteczny współudział fizyczny lub moralny spowodowali zgon 
współmałżonka jednej czy drugiej strony. 
Obydwie formy przeszkody występku powodują nieważność nowego małżeństwa. Co 
do pierwszej formy: zabójstwo własnego małżonka musi być dokonane z zamiarem 
zawarcia małżeństwa z inna osobą, a zabójstwo cudzego małżonka - z zamiarem 
zawarcia małżeństwa z pozostałym przy życiu małżonkiem. W zakresie zewnętrznym 
domniemywa się taki zamiar (kan. 1321 § 3), chyba że można udowodnić, iż było 
inaczej. Wystarczy, że tylko jedna osoba powzięła zamiar zawarcia małżeństwa. Co do 
drugiej postaci: występek nie musi być dokonany z zamiarem zawarcia małżeństwa 
przez obydwie strony; taki zamiar może być powzięty przez nie po wspólnym zadaniu 
śmierci. Wystarczy tzw. współuczestnictwo zwykłe, np. przez zachętę, pomoc w 
doborze środków zabójstwa, aprobatę zamiaru zabójstwa itp. Jedna z osób może 
uczestniczyć w zabójstwie małżonka fizycznie, druga zaś tylko moralnie. 
Przeszkoda ta ustaje przez udzielenie dyspensy. Ordynariusz miejsca może udzielić 
dyspensy od tej przeszkody tak w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 1079 § 1), jak i w 
naglącym wypadku (kan. 1080 § 1). W niebezpieczeństwie śmierci dyspensy mogą 
również udzielić: proboszcz, szafarz odpowiednio delegowany oraz kapłan i diakon 
obecni przy zawieraniu małżeństwa według formy nadzwyczajnej (kan. 1079 § 1); w 
naglącym przypadku dyspensować mogą od tej przeszkody, jeśli jest ona tajna, te same 
osoby (kan. 1080 § 1). Spowiednik w niebezpieczeństwie śmierci może dyspensować 
od przeszkód tajnych w zakresie wewnętrznym czy to podczas spowiedzi, czy poza nią 
(kan. 1079 § 3).  Przeszkoda małżonkobójstwa nie jest znana Kodeksowi Rodzinnemu i 
Opiekuńczemu. 
 

(red.)
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Sakrament Chrztu Po wieczną nagrodę 
do Domu Ojca odeszli:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

STATYSTYKI PARAFIALNE

Mateusz i Beata (5.10)

Przez Sakrament Chrztu Świętego do 

wspólnoty Kościoła została przyjęta 

Ada Anna (22.12).

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

Józef Hamerla

Po dotarciu wszystkich na miejsce przeznaczenia, nakazano nam zgłosić się do biura 
komendanta (mnie to nie dotyczyło, bo byłem jeszcze niepełnoletni). Wówczas 
rozdysponowano gdzie, z kim i w jakiej brygadzie każdy dorosły będzie pracował. 
Przydział pracy mógł być dwojaki: albo do wyrębu lasu, albo do oczyszczania brzegów 

rzeki z różnych roślin - małych i dużych, które je zarastały. 
Było to konieczne, aby wiosną można było bez zakłóceń 
sprawiać nią ścięte drzewa. Rozdano dorosłym ubrania 
watowane, kurtki, spodnie i buty filcowe. Do konkretnego 
miejsca pracy trzeba było pokonywać różne odległości 2-3 
a nawet 8 km. W niektórych przypadkach było to aż 25 km. 
Wówczas mężczyźni nie wracali codziennie do swoich 
domostw, lecz mieszkali tam, na miejscu, w barakach. 
Dopiero w sobotę przychodzili, aby w niedzielę po 
południu znów tam wracać. Praca odbywała się w 
brygadach. Każda z nich otrzymywała wydzieloną działkę 

lasu do wyrębu, a konkretnie rozliczano wykonanie tej pracy w metrach sześciennych, 
które dokładnie liczono. Jeżeli robotnicy nie wykonali owej normy, to otrzymywali 
zdecydowanie mniejszą wypłatę, ci zaś, którym udało się ją wykonać mogli za 
otrzymane pieniądze żyć na granicy egzystencji. Pod warunkiem jednak, że do 
utrzymania nie było więcej jak dwie osoby, ale najczęściej było inaczej. 
Robotnik otrzymywał przydział 1 kg chleba na dzień, a członkowie rodziny po 0,3 kg. 
Aby ratować się przed głodem sprzedawano różne rzeczy i odzież ludziom, którzy byli 
w lepszej sytuacji, którzy żyli i mieszkali tam już od dłuższego czasu, za ziemniaki, 
mleko, bo o chlebie to nawet mowy nie było. Obowiązywał bowiem zakaz uprawy 
roślin zbożowych na prywatnych działkach, którego ściśle przestrzegano. 
 

W roku 2019 ochrzczono w naszym 

kościele 24 dzieci. (W roku 2018 – 20.)

Łącznie w bieżącym roku sakramentalne „tak” w naszym 

kościele wypowiedziało 9 par.  Dla porównania,  roku 2018 

małżeństwo zawarło 13 par.

Antoni Krajewski, ur. 1933 (†29.09)

Janina Kochel, ur. 1952 (†03.12)

Elżbieta Frukacz, ur. 1967 (†16.12)

Helena Stanik, ur. 1932 (†17.12)

W kończącym się roku zmarło 21 parafian;

w 2018 – 25.NAWET TYSIĄCE ZAPALONYCH ŚWIEC 

NIE ZNACZĄ WIĘCEJ 

NIŻ Z SERCA PŁYNĄCA MODLITWA

NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
Wspomnienia Sybiraka (3)

Osiedlenie się we wsi Posiołek-Kuszfa.  
Wioska do której dotarliśmy – Kuszfa, założona została przez wywiezionych „kułaków” 

- kupców, spekulantów i inteligencję carską. 
Uzupełniano mieszkańców tej wioski już 
trzykrotnie, ponieważ z pierwszego 
transportu ocalał jeden człowiek (mój brat z 
nim rozmawiał), z drugiego kilka osób, a z 
trzeciego pozostało znacznie więcej, bo 
poprzednicy przygotowali dla nich jako 
takie warunki egzystencji… Po 
wykarczowaniu lasu powstały niewielkie 
ogródki, domki z drewna. Nam przydzielono 
domek dwuizbowy na dwie rodziny (jedna 4 

osobowa, a druga pięcioosobowa). Obecnie z tej drugiej rodziny żyje p. Szwajowa - 
matka i jej córka, też wdowa, i mieszkają w Pieszycach k/Dzierżoniowa. 
Tak wyglądała podróż matek z dziećmi. A jak przetransportowano mężczyzn? Otóż, na 
„saniach” ciągniętych przez traktor – staliniec gąsienicowy. Sanie wykonane były z 
dużej sosny o średnicy ok. 40 cm, ociosane trochę na kwadrat, a z przodu podcięte. 
Miały też kłonice i poprzeczki, a wszystko to poskręcane było śrubami. Na przodzie 
umocowany był stalowy dyszel. Załadowano na ten sprzęt dobytek pasażerów i 
ruszono, w drogę. Początkowo mężczyźni siedzieli na swoim bagażu ale niedługo. Było 
tak zimno, że tylko poruszanie się, czyli marsz koło owych sań dawał szansę nie 
zamarznięcia w pozycji siedzącej. Jechali nie rzeką, ale lasami. Odpoczywali, podobnie 
jak kobiety z dziećmi, w mijanych wioskach i  ogrzanych świetlicach. Dołączyli do nas 
dopiero po trzech dniach, tj. ojciec, dwóch starszych braci i sąsiad - p. Szwaja. 
Ojciec opowiedział nam, co działo się po drodze. Jeden z towarzyszy niedoli zmęczony 
pieszym nadążaniem za traktorem i saniami 
usiadł na nich. W ten sposób odpoczywali 
wszyscy, ale po pewnym czasie zsiadali i szli 
na własnych nogach, aby nie zamarznąć. 
Natomiast wspomniany wyżej człowiek, 
siedział i siedział… Gdy zachęcano go do 
zejścia - mówił, że jest mu ciepło. Po pewnym 
czasie spadł sztywny. Na szczęście w pobliżu 
był zaplanowany postój i odpoczynek - ciepłe 
pomieszczenie i cieple picie i to go uratowało 
od niechybnej śmierci. Wioska Posiołek była 
położona na zboczu góry od strony południowej i podzielona na trzy ulice, po dwa 
rzędy domków, biegnących z góry na dół. Na dole tej wioski było trochę równiny, na 
której stała stołówka, klub - dom ludowy, magazyn, siedziba władzy tj. komendanta i 
biuro oraz bania - łaźnia. Dołem płynęła rzeka, a na środku wioski stał sklep. W sklepie 
tym sprzedawca miał za zadanie wydawać chleb na kartki, cukierki (cukru nie było), 
szampan, którego nikt nie kupował, walonki - filcowe buty, onuce i ubranie watowane. 
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POZNAJEMY DEKANAT PAJĘCZAŃSKI
PARAFIA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W BIAŁEJ 
Dekanat Pajęczański obejmuje 8 parafii:  św. Jana 
Chrzciciela w Białej,  św. Andrzeja Boboli w Dwor-
szowicach Pakoszowych, św. Antoniego z Padwy   
w Kiełczygłowie, św. Józefa Oblubieńca NMP  w 
Makowiskach,  Wniebowzięcia NMP i Narodzenia 
Pańskiego w Pajęcznie, św. Rocha w Rząśni i św. 
Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym. 
Parafię w Białej erygował 15 kwietnia 1981 biskup 
Stefan Baryła, wydzielając jej teren z parafii w 
Pajęcznie i w Rząśni. Inicjatywa jej powołania zrodziła się 18.11.1979 r. podczas 
uroczystości nawiedzenia Kopii Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej przy niewielkiej 

kapliczce z dobudowanym na tę oko-
liczność zadaszeniem. Rezultatem tej 
koncepcji było utworzenie tu 18.06.1980 
r. najpierw wikariatu terenowego, a 
następnie parafii. Pierwszym probo-
szczem i organizatorem życia parafial-
nego został ks. Józef Zielonka. Powstanie 
parafii związane jest ściśle z likwidacją 
wioski Wola Grzymalina (par. Łękińsko) 
w związku z budową w tej okolicy 
odkrywkowej kopalni Węgla Brunatnego 
„Bełchatów”. W wiosce tej znajdował się 
zabytkowy kościół drewniany z 1584 

roku, który postanowiono przenieść do Białej. W  maju 1981 r. zaczęto budować 
fundamenty pod przenoszony kościół, którego poświęcenia dokonał w roku 1983 bp 
Franciszek Musiel.  W drewnianym, polichromowanym ołtarzu głównym umieszczono 
centralnie obraz Matki  Boskiej  z  nagim  Dzieciątkiem. Po  jego  bokach  znajdują  się  
obrazy  czterech Świętych Dziewic męczennic: Barbary, Katarzyny Aleksandryjskiej, 
Doroty i św. Katarzyny Antiocheńskiej  z przypisanymi im atrybutami narzędzi i palm 
męczeństwa.  Kościół położony jest w 
otoczeniu cmentarza na niewielkim 
wzgórzu. W 2018 r. została oddana do 
użytku drewniana kaplica pogrzebowa. 
Teren kościoła otoczony jest drewnianym 
parkanem okalającym dzwonnicę oraz 
inne obiekty małej architektury 
estetycznie zintegrowane z całością 
założenia. Obecnie trwają bieżące prace 
konserwacyjne kościoła. Od roku 2013 
proboszczem jest ks. Tadeusz Orzeszyna. 
Parafia liczy  840 wiernych. (red.) 
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„A NADZIEJA ZNÓW WSTĄPI W NAS”

ŚWIĄTECZNE EKO OZDOBY 

W niedzielę, 15 grudnia, odbyły się w 
naszej szkole jasełka. Uczniowie 
przypomnieli widzom wydarzenia sprzed 
ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w 
Betlejem narodził się Syn Boży. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem wcieliły się w 
role Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i 
Mędrców, doskonale oddając klimat 

tamtych wydarzeń. Uroku inscenizacji 
dodały pastorałki w wykonaniu 
najmłodszych uczniów. Wydarzenie 
połączone było ze świątecznym 
kiermaszem i słodkim poczęstunkiem. 
Stroiki i ozdoby choinkowe, które były w 
sprzedaży, wykonali uczniowie na 
zajęciach w szkole oraz z rodzicami w 
domach. (red.) 

 

Dorobek artystyczny pań z Klubu Seniora, 
które uczestniczą w zajęciach rękodzieła 
poszerzył się o piękne,  wykonane w stylu 
eko dekoracje świąteczne. Seniorki 
postanowiły wykorzystać m.in. szyszki, 
które okazały się bardzo cennym 
materiałem florystycznym. Na 
warsztatach powstały piękne wiszące 

ozdoby, a także szyszkowe krasnale do 
postawienia na kominku lub półce z 
książkami. Wśród choinkowych dekoracji 
wykonanych przez nasze panie znalazły 
się m.in. gwiazdy zrobione z rolek po 
papierowych ręcznikach oraz cały zastęp 
aniołów z ażurowych serwetek 
ozdobionych brokatem. (red.) 
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