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MIESIĄC MARYJNY

W tym numerze

Kościelna „nowoczesność”
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Nasz nowy świety
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Rozpoczęliśmy miesiąc maj, miesiąc Maryjny. Miesiąc piękny wiosenny, miesiąc gdzie
gromadzimy się na „majówkach”, by wypraszać łaski poprzez pośrednictwo Maryi.

Matka Boga
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Kapliczki
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Jak właściwie należy patrzeć na pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny? W jakich kategoriach należy je rozumieć i wyjaśniać?

cd. Maroko

Str.4

W czerwonym kubraczku
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„Trzy plus”
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Myśli rymowane

Str.4

Przede wszystkim musimy zauważyć, że Pan Bóg zaprasza nas – ludzi do uczestnictwa w wielu
dziełach i czynnościach, które sam podjął i podejmuje. Najbardziej czytelne stało się to zaproszenie po ukończeniu dzieła stworzenia, gdy Pan Bóg polecił ludziom, by „czynili sobie ziemię
poddaną” (Rdz 1,28), czyli aby niejako kontynuowali dalej jego dzieło stwórcze. W podobny
sposób Chrystus zaprosił ludzi do kontynuowania jego dzieła zbawczego. Chrześcijanie mają
być „pomocnikami Boga” w dziele zbawienia (por. 1Kor 3,9), mają „iść na cały świat i głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), mają „dopełniać w swym ciele tego, czego
brakuje udrękom Chrystusa”. Każdy z chrześcijan (tak duchowny, jak i świecki) jest też wezwany do uczestnictwa w potrójnej pośredniczącej misji Chrystusa (królewskiej, nauczycielskiej i kapłańskiej), w zależności od swojego powołania i stanu, o czym uczy wyraźnie Sobór
Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium nr 34–36. Najbardziej czytelnym przykładem
tego uczestnictwa w Chrystusowym pośrednictwie jest misja Rodziców, którzy jako pierwsi
przekazują swoim dzieciom prawdę o Bogu i zbawieniu, jakie przyniósł nam Chrystus. Najświętsza Maryja Panna, z racji swego wyjątkowego wybrania na Matkę Syna Bożego również
została zaproszona do uczestnictwa w dziele zbawczym i pośredniczącym swojego Syna. To
zaproszenie i Jej sposób zaangażowania w to dzieło jest jednak wyjątkowy i nieporównywalny
z
zaangażowaniem
każdego
innego
człow ieka.
Dlatego korzystajmy z tego pośrednictwa.

Ks. Grzegorz Roszczyk

Święty przypomina:

Pamięć, ta dawna i dzisiejsza, mówi nam, że świata, przyszłości nie można budować za
cenę Boga, że życia ludzkiego nie można projektować bez Boga, przeciw Bogu

(Jan Paweł II , Melbourne, 28.11.1986).

KOŚCIELNA „NOWOCZESNOŚĆ”
Słowo „konserwatywny”, którym określany jest często Kościół,
dotyczy z pewnością zasad i wartości naszej wiary. Tu nie może być ulegania
aktualnym modom i trendom. Jeśli zaś chodzi o działalność, znajdujemy pełno
przykładów użycia nowoczesnych form przekazu.
Uczestnicząc w Misterium Wielkiego tygodnia lub po prostu będąc
w naszym kościele możemy zobaczyć dekorację Grobu Pańskiego w dość
nietypowej scenerii. Zamiast tradycyjnych imitacji skał, czy kamieni zrobionych
najczęściej z papieru, główne tło wykonane jest w formie baneru, inaczej
mówiąc druku wielkoformatowego, przedstawiającego kościół na skałach, z
Golgotą oraz grotą grobu Pana Jezusa. Niektórzy zwracają uwagę, że wygląd
jest jakiś znajomy. Oczywiście mają rację : nie trzeba chyba mówić, że przedstawiony jest tam nasz kościół, a skały są zdjęciem odsłonięcia geologicznego
przy ul. Armii Krajowej, czyli popularnych „Skałek”. Takich skał można się
doszukać również na naszym wzgórzu na Łazach. Pomysłodawcą takiej wizji
jest nasza redakcyjna koleżanka, a wykonaniem baneru zajął się nasz parafianin - Andrzej Bernaciak w swoim zakładzie.

W przygotowaniu dekoracji wielkanocnych jak zwykle
niezastąpieni byli Rycerze Kolumba.

NASZ NOWY ŚWIĘTY
Pontyfikat Jana Pawła II - Papieża Polaka był trzecim co do długości pontyfikatem, bo trwającym 27lat (1978-2005). Ze względu na
wielkie dokonania w życiu Kościoła Jan Paweł II jest określany przez wiernych terminem „Wielki”. Dłużej trwającym od pontyfikatu naszego
ukochanego Jana Pawła II, był pontyfikat św. Piotra, który wg dziejów Kościoła poniósł śmierć męczeńską za czasów cesarza Nerona w wieku
64 lat. Natomiast drugim był pontyfikat Piusa IX (1846-1878) trwający 32 lata.
Po niedzielnej kanonizacji z 27.IV br. wielu z nas zastanawiało się dlaczego Św. Jan Paweł II nie został patronem Młodych, lecz Rodziny.
Nagle wszyscy zaczęliśmy zastanawiać się nad trafnością decyzji Papieża Franciszka. I tu nagle okazuje się jaką mądrością Bóg obdarzył naszego rodaka. Przecież zwracając się do młodych tak naprawdę zawsze miał na uwadze Rodzinę. W swoich wystąpieniach Jej właśnie nadawał
najwyższą rangę. Podobnie jak Matce Bożej zawierzył swoje życie, tak i dla nas wierzących był i będzie orędownikiem powierzenia różnych
codziennych spraw związanych z Rodziną u matki Bożej i Jej Syna. To właśnie w Litanii Loretańskiej Do Matki Bożej składają się wezwania skierowane do Boga w Trójcy Jedynego, następnie 52 wezwania do Matki Bożej, przyzywając Jej różne tytuły, wreszcie trzy wezwania skierowane do Jezusa Odkupiciela. Niektóre tytuły Stolica Apostolska poleciła umieszczać z biegiem czasu. W 1980 r. dodano tytuł „Matko Kościoła”,
a ostatnim był tytuł „Królowo rodzin” umieszczony w Litanii w 1995 r. z polecenia Jana Pawła II. Chociażby ten wątek świadczy o tym jak ważną dla naszego świętego była Matka Boża i Rodzina.
W rozmowie z Vittorio Messorim, zawartej w książce „Przekroczyć próg nadziei” Papież wspomina: „Uczestnicząc w Soborze Watykańskim II, odnalazłem wszystkie moje dawniejsze doświadczenia od lat młodzieńczych, odnalazłem też szczególną więź, jaka łączy mnie z Bogarodzicą w coraz to nowych wymiarach.”
Wymiar pierwszy najdawniejszy to modlitwa z własnego dzieciństwa przed obrazem Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wadowickim kościele parafialnym oraz to jak głęboko wymowna i symboliczna była tradycja karmelitańskiego szkaplerza. Mówi o pielgrzymkach do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które miało dla niego wymiar nie tylko maryjny, ale i głęboko chrystocentryczny. Mówił: „Od najmłodszych
lat maryjność wiązała się więc dla mnie ściśle z wątkiem chrystologicznym. W tym kierunku wychowywało mnie właśnie Kalwaryjskie sanktuarium”. Na pyt. o motto swojego pontyfikatu – Totus Tuus, Cały Maryi - mówi, że ta formuła nie jest tylko wyrazem dewocji, lecz czymś
więcej - „Tak więc nauczyłem się na nowo Maryjności i ten dojrzały kształt nabożeństwa do Matki Bożej idzie ze mną od lat, a jego owocem jest Encyklika Redemptoris Mater, jak i List Apostolski Mulieris dignitatem . W odniesieniu do pobożności maryjnej każdy z nas musi być świadom, że nie chodzi
tylko potrzebę własnego serca, o pewną skłonność uczuciową, ale o obiektywną prawdę o Bogarodzicy. Matka Chrystusa Odkupiciela jest Matką Kościoła”. „Osobny rozdział to Jasna Góra ze swą ikoną Czarnej Madonny. To sanktuarium całego Narodu. U swej Pani i Królowej Naród polski szukał
przez wieki i nadal szuka oparcia i siły duchowej odrodzenia. Jest to miejsce szczególnej ewangelizacji. Dawna i współczesna historia mojego Narodu
właśnie tam, na Jasnej Górze, znajduje punkt szczególnej koncentracji. Myślę, że to wystarczająco tłumaczy pobożność obecnego Papieża, a nade
wszystko jego postawę całkowitego zawierzenia Maryi – owo Totus Tuus.”
Te słowa wypowiedziane przez Jana Paweła II w 15 lat po objęciu papieskiego urzędu, tłumaczą nie tylko trafność patronatu świętego, ale
jeszcze bardziej zbliżają nas do Matki Bożej za jego wstawiennictwem, szczególnie w te majowe, piękne dni.
Nowym Świętym został również Jan XXIII i chociaż jest nam mniej znanym jako papież i człowiek to i on będzie dla wielu orędownikiem u Pana przez wzgląd na swoją dobroć, łagodność i wszelkie cnoty.
I.G.W
Chrzest Św. przyjęli: Liliana Maria Dąbrowa, Katarzyna Głowacka, Jan Woźniak
Sakrament Małżeństwa przyjęli: Aleksandra Juda i Rafał Marcin Matysiak
Odeszli do Pana: Regina Michalska, Mirosława Mikołajczuk, Janina Kowalska
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Prześladuje mnie Matka Boga
Podczas modlitwy zwykle w pierwszym odruchu biegnę wzrokiem do wizerunku Chrystusa:
krzyża, obrazu, ikony. Szukam Go – tak mam. W kierunku Maryi zwracam się raczej mało chętnie.
Nawet jeśli jest w centrum ja szukałam Chrystusa. Długo miałam problemy ze zrozumieniem znaczenia modlitwy różańcowej. Nie była ona dla mnie okazją do osiągania szczytów uniesień duchowych.
Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu – tak, ale różaniec... nie bardzo.
Dylematy, z których się tutaj wyspowiadałam, mogą wydawać się dziwne w naszym kraju, tak
przenikniętym „duchowością maryjną”, w którym rozwija się Żywy Różaniec, a Jasna Góra, miejsce
szczególnego kultu Matki Bożej Częstochowskiej, jest nazywana „duchową stolicą” Polski.
Trzeba jednak rozumieć, że każdy ma swoją własną drogę wiary. Chrześcijanin, zwłaszcza młody,
może nie rozumieć szczególnej roli Maryi w historii zbawienia i historii Kościoła. Chyba, że Maryja go
w końcu „dopadnie”. Ale co właściwie ma do przekazania ta, biegająca za nami jak dobra mama za
niesfornymi dziećmi, Matka Kościoła? Czego chce nauczyć? Co przed nami odkrywa?
Jest to kobieta, do której przyszedł Anioł i zaproponował, by zrealizowała niesamowity pomysł samego Pana Boga. Syn Boży miał przyjść
na świat by wypełnić pewną misję i pokazać ludziom czym jest prawdziwa miłość. Do Niej należało zgodzić się na coś, czego ludzie nie zrozumieją i za co mogło jej grozić niebezpieczeństwo. Mogła propozycję odrzucić, ale posłusznie zgodziła się. Wiedziała, że Bóg nie składa
propozycji, które się tak po prostu odrzuca. Maryja ukazuje jedyną prawdziwą relację do Boga – zgodę by realizowała się Jego
wola. Swoim zaufaniem daje nam przykład wiary jako zgody na to, by Chrystus z ruin tego co my sami próbujemy sobie zbudować, zrobił
coś niezwykłego, by nas uformował zgodnie z prawdą o nas.
Uciekałam wzrokiem od Maryi, by znaleźć Chrystusa, a On jest w niej. On ją przekształcił, przemienił. Ona zaś, uległa wobec Boga, zachowana od grzechu, a więc stanowczo przeciwstawiająca się szatanowi, demonstruje również nam, współczesnym, jak żyć szczęśliwie będąc otwartym na wolę Bożą.
W maju, miesiącu w sposób szczególny poświęcony Maryi, spójrzmy na Nią w czasie modlitwy. Pozwólmy by nas czegoś nauczyła.

P.R.

K APLICZKI
W miesiącu maju przydrożne kapliczki odzyskują blask. Ozdobione wstążkami i kwiatami przez mieszkańców budzą się po szarych miesiącach zimowych. Nadwyrężone upływającym czasem, często po generalnym
remoncie rozpoczynają czas letni. Wielu z nas przechodząc czyni znak krzyża, wielu przechodzi obojętnie
mając w głowie stos problemów jakie niesie nasze szare zwyczajne życie. Kapliczki są u nas od zawsze i stały
się elementem kultury oraz historii naszego narodu. Rozsypane po wsiach, przy leśnych duktach, górskich
szlakach, na polach falujących zbożem, na kwiecistych łąkach, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach.
Ich historia może sięgać nawet 1000 lat. Na początku chrześcijaństwa w naszym kraju było niewiele kościołów. Dla wyznawców stały się miejscem modlitwy. Nietrwała budowa sprawiła, że nie zachowały się do czasów nam współczesnych. Chociaż historia cudownych figur Najświętszej Maryi Panny w Sianowie na Kaszubach i w Gidlach nad Wartą niedaleko Radomska, świadczy o dużo wcześniejszym budowaniu kapliczek.
Zachowane figurki znaleziono już w XV i XVI w. w zaroślach i w ziemi. Prawdopodobnie dużo wcześniej
stały w tych miejscach kapliczki, które z czasem uległy zniszczeniu, lecz figury przetrwały. W miejscach wcześniejszych kapliczek, poświęconych głównie Matce Bożej, powstały później kościoły, np. w Czarnej w pobliżu
Końskich, w Lubawie na Pomorzu, w Świętej Lipce na Mazurach. Bardzo często poświęcano je Maryi, bo dla
Polaków była i jest największą Orędowniczką i Pośredniczką u swojego Syna. Wizerunki przedstawiają Matkę
Bożą Niepokalanie Poczętą, Szkaplerzną, Różańcową, Królową Polski. Częstochowską , Bolesną.
W kapliczkach umieszczano także figury świętych, którzy mieli opiekować się mieszkańcami wsi, osad i dworów. Św. Florian strzegł od pożaru, Św. Jan Nepomucen stawiany był w miejscowościach położonych nad
rzekami, chronił wsie przed powodzią, a pola przed suszą i gradobiciem, św. Roch i św. Rozalia strzegli przed
zaraźliwymi chorobami, które podążały w okresie wojen i dziesiątkowały mieszkańców miast i wsi, św. Wawrzyniec patronował ubogim, św. Józef roztaczał opiekę nad domowym ogniskiem.
Były miejscem szczególnego kultu Matki Bożej podczas nabożeństw majowych i różańcowych, a podczas
Bożego Ciała stawały się ołtarzami, do których docierała procesja z Najświętszym Sakramentem. Przydrożna
kapliczka była początkiem pielgrzymek na Jasną Górę i Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed nią żona żegnała męża
wyruszającego w świat za chlebem, matka błogosławiła syna idącego na Powstanie Styczniowe, a dzieci czekały na ojca powracającego z pracy w polu. Miejsce niezwykłych wzruszeń, które od pokoleń było magnesem
przyciągającym do Boga.
D.W.K.

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-Matki-Boskiej-Częstochowskiej-wStarachowicach/579311342087755

Drzewa arganowe są prawdziwym dobrodziejstwem południowych regionów
Maroka. To gatunek endemiczny, czyli nie występujący w żadnym innym miejscu na
świecie. Drogocenny olej pozyskiwany z owoców tego drzewa sprzyja rozwojowi ekonomii ziem zamieszkanych przez Berberów. Owoce i liście arganii są prawdziwym
przysmakiem kóz, które chętnie ucztują wśród liści tych drzew. O ile cenne pestki
owoców (z nich bowiem pozyskuje się olej) są dla owiec za twarde i zwierzęta te wydają je w całości lub wypluwają, nie powodując żadnych szkód, o tyle zjadanie liści staje
się prawdziwym problemem i powoduje niszczenie tych wspaniałych drzew.

W czerwonym kubraczku
„Krasnoludki są na świecie…” pisała Maria Konopnicka, która
pewnie wiedziała co pisze, no bo tak znanej poetce przecież nie
wypada zarzucić oszustwa. Nie zmieni tego nawet fakt, że na
ich istnienie brak jest dowodów i dokumentacji. One po prostu
są. Bardzo często przychodząc do kościoła widzimy, że coś się
zmieniło. Jest czyściej, ładniej, są nowe świeże kwiaty, rabatki
na zewnątrz, zgrabione i posprzątane, a kościelna podłoga lśni.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się kto to robi? Pewnie czasem domyślamy się, że to dzieło rodziców dzieci przystępujących do pierwszej komunii, czy „bierzmowanych”. Ale przez cały
rok ?! – niemożliwe! A jednak ktoś to robi. Co więcej, ktoś śpiewa pięknym głosem na chórze, ktoś buduje bożonarodzeniowe
szopki, czy wielkanocne dekoracje, ktoś … modli się za wszystkich. Oczywiście niejeden powie - Ksiądz ... , ale On nie może
być wszędzie jednocześnie. I właśnie po to są krasnoludki.
Bardzo często przychodząc do kościoła nie zauważamy zmian
które nas otaczają i czynności, które wykonują inni. Oczywiście
problem jest bardziej poważny i dlatego warty choćby wzmianki.
Te wszystkie prace wykonują przecież ludzie i to na pewno nie
z zamówionej firmy sprzątającej, czy remontowej. Robią to nasi
znajomi, sąsiedzi, przyjaciele. Może warto zatem im pomóc?
Parafia, jako pewna społeczność jest doskonałym przykładem
społeczeństwa obywatelskiego. To od nas – wbrew pozorom –
zależy bardzo wiele rzeczy.
P.P.

„TRZY PLUS” STARACHOWICE
czyli Koło Związku Dużych Rodzin znajdziesz na
str. www.starachowice.3plus.pl
tel. kom.781671199
przew. Koła Marta Blicharz ul. Miodowa 62 , Starachowice

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego na 15
maja, a ustanowionego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników do wzięcia udziału w akcji „Dwie Godziny
dla Rodziny". Akcja ma na celu umożliwienie pracownikom spędzenie w tym dniu dwóch dodatkowych godzin z bliskimi, dzięki pracodawcom, którzy skrócą o te dwie godziny dzień pracy w swoich
firmach.
W ubiegłym roku Dzień Rodziny obchodzony był pod hasłem : „Co
pokolenie to marzenie”. Więcej informacji zarówno na temat Koła
Dużych Rodzin w Starachowicach jak i obchodów święta rodziny na
w/w str. i na str.Fundacji Humanites : www.mamrodzine.pl

MYŚLI

RYMOWANE

cd. M A R O K O

B.A.J.

Z cudownego Fezu wyruszamy zobaczyć
wodospad Uzud. Sama trasa nad wodospad
wiedzie malowniczymi miejscami, górami
Atlasu, tuż nad przerażająco wysokimi przepaściami, drogą tak wąską, że autokar
ledwo mieścił się z jadącym z naprzeciwka
samochodem.
Okolice wodospadu - miejsce niezapomniane,
cudowne, bardzo malownicze, dodatkowo zamieszkałe przez małpki makaki, które bardzo
chętnie podchodzą do turystów by dostać jakiś
przysmak. Zawsze zabieram ze sobą herbatniczki, cukierki (rozdaję zazwyczaj dzieciom napotkanym na trasie wycieczek), ale tym razem herbatniki przydały się dla małpek, które swoimi łapkami zabierały je z naszych dłoni. Jednym słowem
niczym nasze, polskie wiewiórki w parkach.
L.W.
Kochani Państwo Młodzi!
Gratulujemy tej wspaniałej decyzji
i życząc samych najpiękniejszych
chwil przypominamy - tak naprawdę
to nic przez ten doniosły akt nie
załatwiliście - dopiero teraz będziecie
musieli się starać… niech przyszłe
wasze lata Bóg ożywia miłością
i łaską .
Wszystkiego najlepszego od Redakcji „ZWIASTUNA”

Uzdrawiająca modlitwa

Grupa Modlitwy i Ewangelizacji przy parafii
Serca Jezusowego w Starachowicach zaprasza na modlitwę Uwielbienia Pana Jezusa z prośbami o uzdrowienie ciała i duszy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Grupa Modlitwy i Ewangelizacji modli się w każdy poniedziałek po Mszy Św. po
godz. 18.30 w salce przy kościele. Zapraszamy wszystkich którzy pragną wzrastać
w wierze i rozwijać się duchowo. Zapraszamy także tych którzy pragną modlić się
w swoich trudnych intencjach lub chcieliby powierzyć Bogu swoje sprawy z którymi nie
mogą sobie sami poradzić. Dla Boga nie ma trudnych spraw. Modlimy się jedni za
drugich tak jak nauczał Jezus i jak modlili się pierwsi chrześcijanie.

Iść z duchem czasu to ryzykowny ruch,
bo nie we wszystkim dobry to duch.
Przykre to, gdy niektórzy absolwenci KUL-u
przysparzają Kościołowi bólu.
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