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Miesiąc lipiec to czas, kiedy na polach, nie można nie zauważyć łanów zbóż. Dojrzewa zboże — to czas żniw. Czas zbierania dorodnych plonów pracy i Bożych
darów. Zboża, ludzką ręką zasiane, z Bożej woli wyrosłe, oddane ludziom, by były
ich chlebem powszednim.
Wielu językoznawców próbuje tłumaczyć, że polskie słowo Bóg (czeskie Buh,
słowackie Boh, rosyjskie Bog) pochodzi z języka staroindyjskiego od wyrazu bhagas,
co oznacza bogactwo, pomyślność, szczęście. A także, że słowo to ma wspólny rdzeń
z wyrazem zboże (bog-, boż-), które pierwotnie oznaczało dostatek, majątek., że
w pieśni Bogurodzica, śpiewający proszą o zbożny pobyt. I nie chodzi tu bynajmniej
o pobożne życie, lecz raczej o dostatek na ziemskim padole.
Ale dla nas chrześcijan takim zbożem jest też ludzkie życie. Biblijne obrazy przypominają, że jest czas siania, czas wzrastania, czas dojrzewania, że nieunikniony jest
czas żniw ostatecznych, kiedy przyjdzie Pan i każe zebrać plon. Ten czas żniw zaprasza człowieka do refleksji nad swoim życiem: jakie wydaje owoce, czy są dojrzałe,
czy inni ludzie też mogą się nimi cieszyć i z nich kosztować, czy plon mojego życia
nie mógłby być obfitszy?
W chrześcijaństwie to jest piękne, że ma ofertę dla każdego. I dla człowieka
sukcesu i dla ciężko pracujących z przeciętnymi owocami i dla tych, którym wydaje
się, że przegrali swoje życie. Bo choćby nie wiem jak słabo było z naszym życiem,
zawsze możliwa jest postawa bożego dziecięctwa: nie mam nic, sam nic nie mogę,
wszystkiego oczekuję od wszechmocnego Ojca.
Ks. Grzegorz Roszczyk
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„WAKACJE Z BOGIEM -2014”

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU!

Informacja w środku i na stronie internetowej

Im większe jest zło społeczne, tym lepsi muszą być ludzie, którzy z nim
walczą, aby byli odporni na zatrucie, jakie ono niesie
(Jan Paweł II 19.06.1986).

Rocznica
„… niniejszym eryguję w Starachowicach przy ul. Łazy nową pełnoprawną parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej…” .
Przypomnieniem tych słów rozpoczął ks. Proboszcz uroczystość trzydziestolecia parafii którą przeżywaliśmy 1 czerwca br. Główna południowa Msza Św. zgromadziła wielu parafian oraz przybyłych gości, tym
bardziej, że i okoliczność była podwójna. Podczas rocznicowej Mszy,
młodzież w sakramencie bierzmowania przyjęła dary Ducha Świętego.
Gośćmi, a jednocześnie głównymi celebransami byli: ks. bp Henryk
Tomasik i ks. kan. Marek Janas oraz „nasz” ks. prob. Grzegorz Roszczyk. Homilia ks. biskupa, choć nawiązywała miejscami do rocznicy powstania parafii kierowana była przede wszystkim do bierzmowanych.
„Otrzymując te dary (Ducha Świętego) staje przed Wami jeszcze jeden
egzamin - egzamin chrześcijańskiej dojrzałości”. Wraz z udzieleniem
sakramentu bp Henryk Tomasik poświęcił nowe witraże oraz Dom Parafialny. Po oficjalnej części uroczystości, goście, jak i wielu mieszkańców
osiedla Łazy wzięło udział w parafialnym pikniku, gdzie m.in. Rycerze
Kolumba serwowali przepyszną grochówkę. Ks. bp, choć nawał obowiązków nie pozwolił mu uczestniczyć do końca w pikniku, odjeżdżał
wyraźnie zadowolony. W uroczystościach uczestniczyły wszystkie grupy
parafialne, ale szczególnie paradnie wyróżniali się Rycerze Kolumba
w swych odświętnych strojach. Słowa podziękowania ks. Proboszcz
kierował do wszystkich, którzy mieli swój wkład w przygotowania. Podczas pikniku dzieci bawiły się w wielu konkursach i zabawach, a dla starszych był to czas wspólnych rozmów i niejednokrotnie wspomnień.

Tekst I zdjęcia P.P,

ALBUM
Podsumowaniem trzydziestolecia naszej parafii jest ogrom
modlitw dziękczynnych za dar istnienia i działania. Jest to, podobnie jak przy innych tego typu uroczystościach, pewien przełom,
którym podkreślamy rzeczy zrealizowane i kreślimy plany na
przyszłość. Fragment bilansu tych trzydziestu lat staraliśmy się
pokazać w albumie, który został wydany specjalnie na tą okoliczność. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Jest do nabycia
w zakrystii w cenie 10 zł.

BOŻE CIAŁO
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zgromadziła wielu parafian i gości na Mszy św. o godzinie 10 00, podczas której dzieci klasy trzeciej obchodziły pierwszą rocznicę
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Bezpośrednio po niej
wyruszyliśmy w procesji za Najświętszym Sakramentem ulicami: Długą, Iłżecką oraz Al. Najświętszej Marii Panny. Udekorowane okna domów i ogrodzenia, wysprzątane chodniki na
trasie procesji świadczyły o tym, że oczekiwaliśmy Chrystusa,
który raz do roku wyrusza z kościoła, żeby odwiedzić nas
w miejscu, w którym mieszkamy. Uczestniczyliśmy skupieni na
modlitwie i śpiewie, bez pośpiechu tak jak podczas święta. Boże Ciało jest prawdziwie wolnym dniem, bo zamknięte są sklepy i punkty usługowe. Jednak święto kościelne zaczynamy traktować jak okienko do załatwienia zaległych spraw. Ciężarówka
wyprzedzająca procesję na rondzie, kilku zniecierpliwionych
kierowców przeciskających się pomiędzy nami przy trzecim
ołtarzu, mężczyzna na myjni. Pomyślałam, że Jezus przemierzał
Palestynę, a podążali za nim Jego uczniowie. Wszyscy, którzy
szukali Go nie mieli problemu z odnalezieniem. Był na wyciągnięcie dłoni. Mijali go kupcy ciągnący towar na wielbłądach,
drobni sklepikarze z objuczonymi osłami, rolnicy zwożący plony z pól. Nie zauważali tej niezwykłej obecności Syna Bożego,
którego sandały dotykały tej samej ziemi, którą oni deptali.
D.W.K.
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Witrażowe podróże
– Licheń
Wielu z nas patrząc na witraż Matki Bożej Licheńskiej wspomina parafialne pielgrzymki do tego sanktuarium. Niewielki wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu. Jest olejną
kopią obrazu Matki Bożej z Rokitna, namalowany na modrzewiowej desce o wymiarach 9,5 X 15,5 cm.
w II p. XVIII w. przez nieznanego artystę.
Tło historyczne, w którym rozpoczęła się wędrówka wizerunku Maryi to zmierzch epoki napoleońskiej.
Polacy wiązali z nią wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości. Bilans przetaczającej się przez Europę
machiny wojennej to 6 mln ofiar, głód i epidemie. W 1813 r. w bitwie narodów pod Lipskiem rannemu
żołnierzowi, Tomaszowi Kłossowskiemu, ukazała się Maryja i obiecała, że wyzdrowieje. Prosiła, żeby
odszukał jej wizerunek. Po 23 latach odnalazł go w przydrożnej kapliczce w Lgocie pod Częstochową.
W 1844 r. niewielki obrazek przeniósł do Lasu Grąblińskiego i powiesił na sośnie. Matka Boża ukazała się
tam pasterzowi, Mikołajowi Sikatce. Zapowiadała epidemie, wojny i prosiła o modlitwę różańcową oraz
pokutę za popełnione grzechy. W 1852 r. wybuchła epidemia cholery, która dotarła do Wielkopolski.
W lesie przed Jej wizerunkiem modliły się tłumy wiernych, których Ona wysłuchała. Obraz został przeniesiony do kaplicy w Licheniu, a w 1858 r. do wybudowanego kościoła.
W starej części sanktuarium mieści się ukryty w koronach drzew Kościół św. Doroty. Warto odwiedzić
Las Grąbliński, Golgotę i zaczerpnąć wody ze źródełka- miejsca skłaniające do zwolnienia tempa i kontemplacji.
W latach 1994-2004 wybudowano Bazylikę, której pozłacaną kopułę i wysoką wieżę widać z pobliskiego Konina. Powstał nowoczesny ośrodek pielgrzymkowy. Tutaj nie ma ciasnych uliczek i murów dominuje światło i przestrzeń. Bezpośrednie sąsiedztwo jeziora i lasu stanowią dodatkową atrakcję. Domy
pielgrzyma i obszerne parkingi są ogromnym ułatwieniem dla każdego przybysza, a kolorowe klomby
i ławeczki czekają na zmęczonych gości. Działają tam, grupa pomagająca uzależnionym i ich rodzinom,
wsparcie płodności, hospicjum, wspólnoty modlitewne, duszpasterstwo młodzieży i powołań.
Wybierając się na Pomorze Zachodnie odwiedźmy Licheń. Chociaż nie lubimy nadkładać drogi, zapewniam, że nie będzie to czas stracony. Warto włączyć stop i porozmawiać w takim miejscu z własnym
sumieniem.
D.W.K.

Otwarcie sezonu motocyklowego
Wracamy jeszcze raz formą reportażu zdjęciowego do majowego spotkania motocyklistów w naszym kościele. Nasza Parafia
była współorganizatorem zlotu właścicieli motocykli i skuterów, obok Powiatowej Komendy Policji i Urzędu Miasta. Mamy
nadzieje, że takie rozpoczęcie sezonu z modlitwą wpisze się na stałe do naszego życia. Chwila refleksji w tym dniu może będzie miała wpływ na zachowanie się na drodze przez wielu z nas.

MYŚLI

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

RYMOWANE

Przesadne poczucie osobistej godności, często nas popycha
do grzechu głównego, jakim jest pycha.
*
Z etymologicznej analizy prawdopodobnie wynika,
że laicyzacja to sprawka dyletanta, czyli laika.
B.A.J.

Pokaż Babci fejsa
Czy zdarza Ci się czasem zapomnieć o której właściwie jest
msza wieczorna? A może chciałeś wybrać się w październiku na
różaniec, albo w maju na majówkę, ale wyleciało Ci z głowy,
O której zaczyna się nabożeństwo? Chorowałeś i chciałbyś
przyjrzeć ogłoszenia duszpasterskie? Chcesz sprawdzić jak wyszedłeś na zdjęciach z parafialnego festynu?
Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom założyliśmy na
portalu społecznościowym Facebook, fanpage naszej parafii. Jest
to stronka, na której regularnie pojawiają się aktualności z życia
parafii, ogłoszenia duszpasterskie i intencje na najbliższy tydzień, relacje z uroczystości i wszelkich inicjatyw parafialnych,
a także informacje dotyczące liturgicznych patronów dnia, czy
wydarzeń z życia Kościoła.
Już ponad roczne funkcjonowanie stronki pokazało, że jest potrzebna. Nie jest tylko odwiedzana, lajkowana i komentowana regularnie,
ale też za jej pośrednictwem prowadzona jest korespondencja. Pytania zadawane administratorom najczęściej dotyczą godzin funkcjonowania kancelarii, numeru telefonu do Proboszcza, czy warunków koniecznych do otrzymania różnych dokumentów kancelaryjnych.
Świadomość, iż nie wszyscy korzystają z Internetu karze zwrócić uwagę na konieczność dialogu międzypokoleniowego. Nie każdy może
w ogóle nauczyć się posługiwać komputerem i Internetem, ale informacji może potrzebować każdy. Nie pamiętasz o której majówka?
Chcesz się upewnić, że msza w zamówionej intencji będzie w tym konkretnym dniu, ale nie korzystasz z Internetu? Zapytaj tych, którzy
korzystają. Jesteś aktywnym internautą? Polub funpage parafii (szukaj na fb: Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach)
i bądź na bieżąco. Bądź też wrażliwy na tych, którzy mogą potrzebować informacji.
Paula Rączka

H U M O R
Czym dla nas jest Bóg? - pyta katechetka na lekcji.
- Pasterzem - odpowiada Kasia.
- A czym my jesteśmy dla Boga?
W klasie cisza, nagle Jasiu mówi:
- Stadem baranów!
————————————————————————————————————————————————————

Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę:
– I spraw Panie Boże, żeby Ankara była stolicą Hiszpanii.
– Ależ Jasiu co ty wygadujesz – pyta mama.
– Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem na klasówce z geografii
————————————————————————————————————————————————————-

Gdzie masz świadectwo? - pyta ojciec Jasia.
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć swojego ojca.

Podziękowania dla Róż
Parafialne społeczności Róż Różańcowych oraz Rycerstwa Niepokalanej są
chyba najdłużej działającymi grupami. Ich wkład w budowę i rozwój parafii,
a przede wszystkim modlitewne posłanie są ogromne. To za te działania
w dniu 7 czerwca br. w imieniu ks. Proboszcza dziękowali im p. Zofia Falkiewicz oraz Marek Śliwiński. Przedstawicielki poszczególnych Róż oprócz specjalnego podziękowania w formie dyplomu otrzymały także miły prezent jakim
była książka kucharska.

Boże Narodzenie nie istnieje?
Wakacje wreszcie się rozpoczęły. Czas odpoczynku i rozleniwienia. I chyba
tylko poprawkowicze myślą jeszcze o książkach, zeszytach i szkolnej nauce. Należy
jednak pamiętać, że nie powinien to być czas po którym obudzimy się nagle czymś
zaskoczeni.

————————————————————————————————————————————————————

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we wrześniu
wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież
————————————————————————————————————————————————————--

Mały Szkot prosi tatę:
– Tato, kup mi bilet na karuzelę.
– Cicho, Józiu – odpowiada ojciec. – Nie wystarczy ci, że Ziemia się
kręci?
————————————————————————————————————————————————————--

Z dużym zdziwieniem przeczytałem informacje Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej
„Ordo Iuris” o drugiej części darmowego podręcznika dla klasy pierwszej (pod
tytułem „Zima”), który zaprezentowało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Okazuje się bowiem, że w rozdziale „Świąteczne zakupy” mówi się o świętach
i zakupach jednak bardzo konsekwentnie unika się podania, że chodzi o święta
Bożego Narodzenia. Czy jest to błąd czy celowe działania ?
P.P
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy)
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