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„Od czasów Średniowiecza, aż do początków dwudziestego wieku w całej niemal Europie,
od Skandynawii po półwyspy Bałkański i Iberyjski, w noc Bożego Narodzenia rozpalano przed drzwiami
kościołów oraz w domowych kominkach kłodę drewna, aby „ogrzać Dzieciątko Jezus”.
W ten symboliczny sposób kolejne pokolenia chrześcijan pragnęły uczcić cud narodzin Jezusa, Syna
Bożego, który przyszedł zamieszkać pośród nas, aby nas zbawić. Równocześnie w ten właśnie sposób
wyrażano wiarę, że Syn Boży stał się prawdziwie Człowiekiem, rozpoczynającym swe życie jako Dziecko,
które – tak jak inne dzieci – było narażone na zimno i chłód.”

W te Święta, pełne ciepła i najlepszych rodzinnych przeżyć, zechciejmy
„ogrzać Dzieciątko Jezus”, okazując wszystkim naszą miłość i dobroć.
Życzymy wszystkim Błogosławieństwa Bożego, niech chwile spędzone w gronie
Najbliższych dostarczą wielu wzruszeń. Niech czuwa nad Wami Boża Dziecina.
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku.
Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk, Ks. Sławomir Kośniewski
oraz Redakcja ZWIASTUNA

...przecież kochamy śpiewać kolędy!
Grupa, która lubi śpiewać kolędy... powstała bardzo spontanicznie i od początku związana jest z ,,Parafialnym Kolędowaniem
ze Zwiastunem”. Przez kolejne edycje skład klarował się i w tym roku wystąpią: Grażyna Cybuch, Monika Frycz, Katarzyna
Halik, Małgorzata Janas, Monika Kowalczyk, Jolanta Lech, Teresa Maciąg, Alicja Pocheć, Małgorzata Perchel,
Jolanta Stępień, Donata Witkowska-Kowal przy akompaniamencie Tomasza Janasa.
DWK: Gosia Perchel, lokomotywa naszego zespołu. Liczy do trzech i zaczynamy równo śpiewać. Ty, Alicja Pocheć i Grażyna Cybuch śpiewacie w chórze,
kilka śpiewało w scholi, niektóre z nas idą w zaparte, że nie potrafią śpiewać i przyjmą postawę ,,wigilijnego karpia”. Czy trudno nad nami zapanować
wokalnie?

Małgorzata Perchel: ,, Każdy śpiewać może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi...” Ha, ha,
ha.... z postury może jestem lokomotywą, ale nie czuje się szefową naszej śpiewającej grupy. Nie lubię rządzić innymi. Wspólnie
z sympatycznymi dziewczynami próbujemy śpiewać jak najlepiej. Myślę, że trening czyni mistrza i będziemy śpiewać coraz lepiej.
DWK: W drugiej edycji zwiastunowego kolędowania pomagał nam Tomek Janas i w tym roku zaoferował nam akompaniament. Jesteśmy mu bardzo
wdzięczne również za to, że puszcza koło ucha nasze potknięcia. Gosiu, czy trudno było przekonać syna do występu?

Małgorzata Janas: Bardzo chętnie akompaniuje zespołowi - nam, jak i innym uczestnikom. Gra na organach sprawia mu dużą
radość i przyjemność.
DWK: Monika Kowalczyk od początku jest dobrym duchem zespołu. Na pierwszym spotkaniu trzy lata temu było nas tylko trzy i dzięki jej zaangażowaniu
grupa powstała i jest tak liczna. Jak ocenia nasze próby?

Monika Kowalczyk: Czas spędzony na próbach śpiewu nie jest czasem straconym. Podczas spotkania zespołu można się zrelaksować, zapomnieć o codziennych problemach i poczuć niesamowity klimat przedświątecznej radości.
DWK: W grupie na pewno jest raźniej, ale tremę każda z nas odczuwa. Stanąć i zobaczyć słuchaczy... Gosia liczy do trzech i nie mamy wyjścia- musimy
zacząć śpiewać, a tu jeszcze mikrofon, który ,, gryzie” i każda z nas chce uciec do drugiego rzędu.

Jolanta Lech: Trema przed śpiewaniem kolęd jest, ale jak zaczniemy mija, bo MAGIA ŚWIĄT jest najważniejsza
i NAJ...NAJPIĘKNIEJSZA.
DWK: Adwent, w którym spotykamy się na próbach jest czasem przygotowań do Bożego Narodzenia. Roraty i śpiewane przed nimi Godzinki to stara polska
tradycja, pochodząca od słów „spuśćcie rosę niebiosa”. Czy macie inne wspomnienia związane z tym okresem?
Jolanta Stępień: Barszczyk grzybowy i pierogi to potrawy, na które wszyscy czekają. Ponadto śledź na kilka sposobów, karp smażony, sałatka
śledziowa i oczywiście piernik, keks i kompot z suszu.
Jolanta Lech: Pierogi z kapustą i grzybami to ulubione danie wigilijne. Bez nich nie ma u nas Wigilii, a jeszcze odsmażanie na oleju rzepak owymzapach unosi się w całym domu. Jak zostaną, to chętnie zjadamy na drugi dzień.
Katarzyna Halik: Wspomnienia z dzieciństwa związane z Bożym Narodzeniem. Jest ich wiele, ale najbardziej utkwił mi w pamięci Pan organista,
który z wielką, skórzaną walizką odwiedzał w Adwencie wszystkie domy i mieszkania w parafii. Roznosił opłatki. Jako dzieci m ieliśmy prawo wyboru opłatka z dekoracją, która nam się najbardziej podobała. A było na co popatrzeć! Każdy opłatek ozdobiony był wycinanką z kolorowej bibuły i wizerunkiem maleńkiego Jezusa. Warto wspomnieć, że każdy opłatek zawierał jeden listek różowy, przeznaczony dla zwierząt, o który zawsze
toczyliśmy z rodzeństwem mały bój. To był znak, że święta już się zbliżają.

Monika Frycz: Okres Adwentu to były wielogodzinne próby scholi, w której śpiewałam. Przemarznięci całe wieczory spędzaliśmy
w kaplicy,
a przy silnych mrozach w domu u Jarka Piekarskiego. Powtarzaliśmy te same kolędy non- stop do znudzenia i uczyliśmy się nowych, też do znudzenia, aż wyszło dobrze. W kaplicy wszyscy wspólnie ubieraliśmy choinki i patrzyliśmy jak dorośli robią szopkę pod czujnym nadzorem śp. ks. Jana Borończyka.
DWK: Święta, a przed nimi ruch w kuchni. Bez których potraw nie wyobrażacie sobie Wigilii?

Teresa Maciąg: Ja kultywuję tradycję przekazaną przez Mamę i przygotowuję barszcz grzybowy z kaszą jęczmienną z jajkiem
z dodatkiem odrobiny barszczu z butelki. Na słodko musi być koniecznie dobry makowiec.
Alicja Pocheć: Moja Babcia Marysia szykowała na Wigilię dwanaście potraw i każdy musiał spróbować każdej chociaż po łyżce.
Były to różne potrawy. Ja do dziś podaję na stół kaszę jaglaną z wodą gruszkową.
Jolanta Stępień: Barszczyk grzybowy i pierogi to potrawy, na które wszyscy czekają. Ponadto śledź na kilka sposobów,
karp smażony, sałatka śledziowa i oczywiście piernik, keks i kompot z suszu.

Jolanta Lech: Pierogi z kapustą i grzybami to ulubione danie wigilijne. Bez nich nie ma u nas Wigilii, a jeszcze odsmażanie na oleju
rzepakowym- zapach unosi się w całym domu. Jak zostaną, to chętnie zjadamy na drugi dzień.
Monika Kowalczyk: Daniem bez którego nie mogę sobie wyobrazić Wigilii jest zupa grzybowa, przygotowana z makaronem.
Potrawa ta jest podawana od lat w naszej rodzinie jako danie główne podczas Wigilii. Można powiedzieć, że stała się naszą kulinarną tradycją.
DWK: Wasze Święta Bożego Narodzenia z dzieciństwa?

Monika Frycz: Na stole tradycyjne potrawy, ale bardzo smaczne. Kiedyś szynkę, południowe owoce i czekoladę jadło się tylko
od święta.
W pokoju stała żywa, ogromna choinka ozdobiona lampkami, które ciągle się psuły oraz co roku tymi samymi
bombkami, papierowymi ozdobami zrobionymi przeze mnie, jabłkami, cukierkami i ciastkami zawieszonymi na nitce. Pasterka była
niezwykła. Miała magiczną moc w naszej ciasnej jak stajenka kaplicy. Nagły dźwięk organów rozpoczynający kolędę „ Bóg się rodzi”
w ciemnej i chłodnej kaplicy przyprawiał mnie o ,,gęsią skórkę”. Po świętach organizowaliśmy wieczorki kolęd w innych parafiach.
Nikt nas nie woził samochodami. Przez całe miasto szliśmy pieszo ze śpiewnikami, zeszytami, gitarami.... Atmosfera tamtych chwil
jest nie do opisania. Moje wspomnienia z okresu Bożego Narodzenia są piękne, pełne ciepła, rodzinnej atmosfery i wielu śmiesznych anegdot ze spotkań z przyjaciółmi. Kiedyś dni były dłuższe, wieczory zimniejsze, czas przygotowań do Bożego Narodzenia
radośniejszy, a wspólne śpiewanie kolęd dawało niezwykły, świąteczny, Bożonarodzeniowy klimat.
DWK: Kolędy, czy pastorałki? Kóre z nich są popularniejsze?

Grażyna Cybuch: Zdecydowanie kolędy, bo przywołują wspomnienia z dzieciństwa.
Gosia Perchel: Zarówno kolędy jak i pastorałki odzwierciedlają urok Bożego Narodzenia. Ja osobiście wolę kolędy. W moim
domu wszyscy śpiewaliśmy przy akompaniamencie instrumentów.
DWK: Wasze ulubione kolędy?

Katarzyna Halik: Kolędy zawsze były obecne w naszej rodzinie. Wszystkie są piękne. Zawsze śpiewamy je razem w Wigilię...ale
chyba najbardziej lubię ,, Nie było miejsca dla Ciebie”, którą śpiewa moja Mama. Oj, wzruszyłam się, wróciły wspomnienia...
DWK: Święta, święta i po świętach.... co robić z potrawami, które pozostały? Statystyczny Polak wyrzuca 50 kg jedzenia rocznie, a na świecie głoduje ponad
800 mln ludzi! Papież Franciszek apelował, żebyśmy nie marnowali żywności.

Jola Stępień: Pozostałe po świętach potrawy pakuję w pudełka i zamrażam.
DWK: Problem tkwi w tym szale przedświątecznych zakupów i ,,promocji” żywności z krótkim terminem przydatności. Zawsze lepiej zrob ić listę
produktów i sprawdzić w spiżarni co już mamy. Ja nie gotuję bigosu na Boże Narodzenie, tylko na Nowy Rok i wykorzystuję wędlinę oraz mięso,
które zostało. Jedyną potrawą, która zawsze schodziła w 100% był kompot z suszu mojej Mamy. Zawsze przygotowywany ,, na oko” i dlatego tak
trudno odtworzyć jego oryginalny smak.
DWK: Jak można zachęcić jeszcze niezdecydowanych parafian do występu w Zwiastunowym kolędowaniu?

Małgorzata Janas: Po pierwsze muszą przyjść i posłuchać, a może wtedy przełamie się w nich trema i spróbują własnych sił.
Ja chciałam podziękować swoim Koleżankom, za to, że co roku mogę na nie liczyć. Nasza grupa jest mostem, który integruje pokolenia. Udowadniamy, że jeżeli się chce to nie staną na przeszkodzie trema, brak profesjonalizmu, ani nawet szalony czas świątecznych przygotowywań.
Zapraszamy Parafian na wieczór kolęd w naszym kościele, który odbędzie się 8 stycznia 2017 roku o godzinie
16.00. Przyjdźcie całymi rodzinami, zaproście znajomych i pomóżcie nam zaśpiewać. Atmosfera poprzednich kolędowań była niezwykła i zawsze kilka osób z publiczności przełamało się i wykonało ulubioną kolędę - przecież kochamy śpiewać kolędy!
Rozmawiała: Donata Witkowska - Kowal

Twórz rodzinne tradycje
Na ogół wszyscy potrzebują stałych, i powtarzalnych elementów - pewnych rytuałów.
Dobrym pomysłem jest więc wprowadzenie jak najwcześniej własnych, rodzinnych tradycji, które na
stałe wrosną w święta. Może to byd strojenie choinki dopiero w wigilijny ranek, wspólne pieczenie
świątecznych pierniczków, samodzielne pakowanie prezentów, przygotowywanie szopki, poranne
czytanie Biblii i świątecznych opowieści. Należy jednak pamiętad, że najważniejsza w świętach jest
bliskośd. Przypomnijmy sobie własne dzieciostwo i pierwsze wspomnienia świąt Bożego Narodzenia.
Było magicznie? Zamiast biegad w pośpiechu, poświęd ten czas rodzinie i pomóż tworzyd wspomnienia – piękne i świąteczne.

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
tel. 41 274 30 20
Str.internetowa: www.parafialazy.cba.pl
E-mail: lazy@poczta.onet.pl
Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w-Starachowicach/579311342087755

H U M O R
W wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy słyszą u sąsiadów straszny hałas. Pani Kowalska komentuje:
- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, albo Nowak zaczął śpiewać kolędy.
Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu panu, co o nim
myślę!
Napis na sali w restauracji.
„Ostrzega się miłych gości, że nasze łyżki, noże i widelce nie są lekarstwem, które należy brać po obiedzie”.
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