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Niepokalanego Poczęcia z Quebeck
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W tym numerze

Dlaczego taka peregrynacja?
Rycerze Kolumba w ramach swojej działalności podejmują się różnych
działań ewangelizacyjnych. Do takich należy także krzewienie kultu Maryjnego
i modlitwa przez pośrednictwo Maryi. Na przestrzeni lat, Matka Boża była czczona
przez Rycerzy pod wieloma tytułami: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny Poczajowskiej, Matki Bożej Wniebowziętej, Naszej Pani Nowego Adwentu, Pani Różańca Świętego oraz Matki Bożej Miłosierdzia.
W programach modlitw pielgrzymowały również obrazy Najświętszej Rodziny
i Miłosierdzia Bożego. W ramach tych programów obejmujących cały Zakon, ponad
16 milionów ludzi modliło się podczas około 140 000 spotkań modlitewnych prowadzonych w lokalnych radach i parafiach.
Matka Boże, która zajmuje centralne miejsce w życiu Zakonu Rycerzy
Kolumba. Kościół w Północnej Ameryce zawsze odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza katedra
w Nowym Świecie na północ od Meksyku była pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia, a biskupi Stanów Zjednoczonych ogłosili Maryję noszącą tytuł Niepokalanego Poczęcia Patronką narodu. Obraz Matki Bożej, wokół którego skupia się program modlitw jest reprodukcją obrazu Niepokalanego Poczęcia Maryi, który znajduje się w Bazylice Katedralnej Notre-Dame de Québec. Został on namalowany
w 1925 roku przez Siostrę Marię od Eucharystii, Siostrę Szarytkę z Quebecu, na
miejsce XVIII-wiecznego obrazu, który spłonął podczas pożaru katedry w 1922 r.
Podczas ceremonii poświęcenia kopi obrazów, które miały wyruszyć
do krajów, gdzie obecni są Rycerze Kolumba, przemawiał Arcybiskup Quebecu
Gérald Cyprien Lacroix, prymas Kanady, który powiedział do zebranych: „Niech
Matka Boża towarzyszy naszemu Kościołowi i wszystkim członkom naszego Zakonu na całym świecie. Jak ona, chcemy otworzyć się na Ducha Świętego i być gotowi,
by realizować Boży plan w dzisiejszym świecie. Idąc za przykładem Najświętszej
Panny, chcemy z pośpiechem wyruszyć, by nieść Dobrą Nowinę Ewangelii światu,
który potrzebuje Nadziei i Prawdy oraz Miłości Jezusa Chrystusa”. Módlmy się
o pokój na świecie.
Ks. Grzegorz Roszczyk

Święty
p r z y p o m i n a:

„Nigdy jeden naród nie może się rozwijać kosztem
drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za
cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę
jego eksploatacji, za cenę jego śmierci
(Jan Paweł II , Oświęcim – Brzezinka, 8.06.1979).
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Z Quebec do Starachowic
Trzeba się ogromnie cieszyć, że ugruntowuje się tradycja wyruszania na
pielgrzymkę z naszej parafii. W dniu 6 sierpnia br. ponad 250 osób podjęło pielgrzymi trud w 36 Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy. Do kościoła na inauguracyjną Mszę Św. koncelebrowaną przez
sześciu księży, przybyło bardzo wiele osób z całego miasta. Jedni
w modlitwie powierzali Matce Boskiej swe troski, inni nie mogąc uczestniczyć w pielgrzymce wędrowali z pątnikami choć kawałek.

W sobotnie popołudnie 30 sierpnia br.
rozpoczęła się
w naszej Parafii
peregrynacja obrazu
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia
z Quebec.

Obraz wprowadzili
Rycerze Kolumba
którzy po raz drugi
ewangelicznie
zachęcali do zawierzenia trosk Matce
Niebieskiej.
Przez tydzień w codziennych Mszach i modlitwach mieliśmy okazję wypraszać Jej wstawiennictwa u Boga. W sobotę 6 września
uroczyście obraz został przekazany do parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kam.

Wprowadzenie funkcjonariuszy

„Dobrze”
- nie zawsze znaczy dobrze
Pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego już za nami. Kilka rad.
Nie zostawiaj swojego dziecka samego z jego problemami. I co z tego,
że Ty masz większe, ważniejsze. Twoje dziecko nie ma jeszcze Twojego
sprytu, Twojej wiedzy, Twojej zaradności. Może nie poradzić sobie z błahostką (w naszej, dorosłej ocenie). Albo poradzi sobie tak, że rodzice nie
będą wiedzieli jak to rozplątać.
Nie wierz, kiedy dziecko na Twoje pytanie: - Jak było w szkole? - odpowiada - „dobrze”. To jest wieloznaczne. Może „dobrze”, bo już wróciło do
domu. Może „dobrze”, bo znalazło sobie przyjaciół? Może „dobrze” jest
tylko Twojemu dziecku, a reszta musi znosić jego /jej/ humory. Nie ważne. Ważne, żebyś nie dawał /dawała/ zbyć dnia w szkole jednym słowem.
Dopytuj, ciesz się i smuć z dzieckiem. Opowiadaj też o swoim dniu
w pracy, czy w domu. To nazywa się rozmową i jest podstawą dobrych
relacji. A przy okazji, nie zaskoczy Cię nic na wywiadówce.
I ostatnia sprawa. Konsekwentnie od początku wymagaj systematyczności w odrabianiu prac domowych. Przez dwa – trzy miesiące będzie
„ostro”, ale później i Ty, i Twoje dziecko zbierze owoce. Ty – zaufanie do
dziecka i spokój o jego efekty pracy. Dziecko – spokój w domu i szkole.
A te sprawy są najważniejsze w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
D.Ch

W działalności każdej organizacji jednym z ważniejszych wydarzeń są wybory i powołanie nowych władz. Choć nowe władze
naszej parafialnej Rady Rycerzu Kolumba wybrane zostały jeszcze w czerwcu to dopiero teraz odbyło się uroczyste wprowadzenie funkcjonariuszy na swe urzędy. Mianowania dokonał Delegat
Rejonowy Leszek Kucharski w asyście ks. Kapelana Rady Grzegorza Roszczyka oraz Kustosza Rejonowego. Po Dariuszu Kruszyńskim, Mirosławie Kamińskim oraz Marku Śliwińskim, kolejnym Wielkim Rycerzem Rady został Włodzimierz Majchrzyk.
Nowym władzom Rady życzymy wielu pomysłów i satysfakcji
z pełnionych funkcji.
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TORNISTER PEŁEN USMIECHÓW”

„

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęła się kolejna -VI edycja ogólnopolskiej kampanii Caritas Polska pod hasłem „Tornister pełen
uśmiechów”. Celem akcji jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zbieranie funduszy na zakup i wyposażenie plecakó w dla
dzieci z ubogich rodzin. Koszt wyprawki szkolnej często przekracza możliwości rodziców. Dużo rodzin /zwłaszcza wielodzietnych/ z przerażeniem myśli o początku roku szkolnego. Dlatego Caritas Polska organizuje tę akcję, aby zmniejszyć koszty wysłania dzieci do szkoły. Kolorowy plecak wypełniony zeszytami, przyborami do pisania, piórnikami i innymi szkolnymi akcesoriami ma za zadanie przywołać uśm iech na
ustach dziecka, które idzie do szkoły z pełnym plecakiem. W ubiegłym roku Caritas rozdała blisko 30 tys. wyprawek. W tym roku patronat
medialny nad ogólnopolską kampanią „Tornister pełen uśmiechów” objęli: TVP1, Polskie Radio Program1, Gość Niedzielny i portal deon.pl.
Wspierają ją liczni sponsorzy, wydawnictwa książkowe, centra handlowe, a przede wszystkim zwykli ludzie dobrej woli, którzy swoją ofiarnością włączają się w pomoc dzieciom z ubogich rodzin.
Także nasz parafialny zespół Caritas, jak co roku przystąpił do zorganizowania wyprawek dla podopiecznych dzieci z naszego te renu. Dochód
z festynu odpustowego, a także ofiary zbierane w tym dniu do puszek, zostały przeznaczone na ten cel. Z zebranych pieniędzy zakupiono
artykuły szkolne dla 21 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W dzisiejszą niedziele zostaną wręczone podopiecznym przygotowane
wyprawki.
R.M.J.

WITRAŻOWE PODRÓŻE
-LA SALETTE
Dnia 19 września 1846r. na wzgórzu niedaleko wioski la Salette w Alpach francuskich, Matka
Boża objawiła się dwojgu pastuszkom: 15-leniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraudowi, którzy paśli krowy niedaleko wyschniętego źródła. Ujrzeli jasność porównywalną do spadającego słońca, która rosła i wirowała, a w jej wnętrzu siedziała płacząca kobieta z głową ukrytą w dłoniach, pogrążona
w smutku. W naszym kościele na witrażu od strony północnej ukazana jest Maryja odziana w fioletowe,
symbolizujące smutek i żałobę szaty - wizerunek tak odmienny od białych szat z Fatimy i Lourdes.
Główną treścią orędzia, jakie "Pojednawczyni Grzeszników" przekazała za pośrednictwem dzieci było
wezwanie ludzi do zejścia ze złej drogi. "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić
ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać". Wśród
popełnianych grzechów, wywołujących gniew Jej Syna była praca w siódmym dniu tygodnia, przeznaczonym na oddawanie czci Bogu i wzywanie Imienia Bożego w przekleństwach. Maryja przypominała o pojednaniu się ludzi między sobą, prosiła o modlitwę, post oraz Eucharystię.
W pierwszą rocznicę objawień do La Salette przybyło ok. 30 tys. pielgrzymów, pośród których było wielu
wątpiących i ateistów. Nie przeraził ich trudny, kamienisty szlak wijący się na wysokość ponad 1750 m. n.
p. m. i nieprzewidywalna jesienna aura. Cztery lata później Bp Philibert de Brouillard z Grenoble, ogłosił
pierwszy oficjalny dokument potwierdzający wszystkie cechy prawdziwości objawienia.
Sanktuarium od początku opiekuje się powołane w tym celu zgromadzenie misjonarzy saletynów, które
uzyskało akceptację papieską 27 maja 1879r.. Znakiem ich pobożności jest tzw. krzyż saletyński, który
miała na sobie Maryja podczas objawienia, od którego biło niezwykłe światło. Niezwykła jest jego symbolika. Obok ukrzyżowanego Chrystusa po prawej stronie umieszczony jest młotek , a po lewej obcęgi. Młotek służący do przybijania - to grzech, strach, nienawiść i brak miłości. Obcęgi służące do wyciągania
gwoździ - są znakiem zmartwychwstania, pokoju serca i miłości.
D.W.K.

„Wakacje z Bogiem”
Zakończył się pierwszy konkurs organizowany przez naszą Redakcję. Niestety nie możemy zaliczyć go do udanych. Otrzymaliśmy tylko dwa zdjęcia od jednego uczestnika. Być może powodem jest „graniczna” data nadsyłania
zdjęć i powinniśmy przedłużyć termin ich nadsyłania na dni powakacyjne. Nie dopuszczamy jednak myśli, że temat był
za trudny. Jedyną, która przysłała zdjęcia była Izabela Szczych — Śliwińska i ona otrzymuje nagrodę. Jeśli przyrównalibyśmy to do zawodów sportowych, to właściwie można powiedzieć, że wygrała walkowerem, bo nikt inny nie podjął
walki.
Izie gratulujemy nie tylko wygranej, ale również chęci podjęcia tematu. Warto dodać, że tematem zdjęć przez Nią przesłanych jest … CUD. Dziękujemy za odzew. Jesteśmy cierpliwi i jak Bóg da powtórzymy nasz konkurs za rok.
Redakcja „ZWIASTUNA”

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
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

Jedni wyjeżdżają poza nasz kraj w celach turystycznych, inni
za pracą. Czy wtedy, gdy jesteśmy setki kilometrów od domu
tylko praca się liczy? O swoich odczuciach i o tym, że są rzeczy ważne i ważniejsze, opowiada nasza młodsza koleżanka
Paula, która chwilowo przebywa w Anglii. Jak to ładnie określa,
jest to — „relacja z angielskich badań terenowych”.

RELACJA Z ANGIELSKICH BADAŃ
TERENOWYCH /frag. CZ. 1,2 i 3/

Cz.1 …..Podróż zacna. Przedłużające się zwiedzanie lotnisk, stacji i przystanków, spowodowane opóźnieniami, nie zdołało mnie specjalnie znużyć. Zapomniałam również o nieprzespanej nocy. Uratowało mnie czytanie! ….
…..W autobusach, pociągach, samolotach zauroczyło mnie podróżowanie z dziećmi – małymi, często wyrażającymi swoje sprzeciwy za pomocą głośnego
płaczu. Urzekł mnie nie tyle widok pełnych rodzin, co cierpliwość opiekunów względem maluchów. Uśmiechają się, pocieszają, delikatnie przywołują do
porządku. Kurcze, to są proste rzeczy. Dlaczego zatem tak dawno nie widziałam tyle cierpliwej miłości? Chyba musze więcej podróżować… ze względu na
te pokrzepiające widoki….
Cz2. …..Badania terenowe miały dotyczyć tego co tu zastanę. Chwilowo badam to co zastaję i swoje na to wszystko reakcje. Odnajduję się w pluralizmie
kulturowym i światopoglądowym. Nie rezygnuję z siebie. Nikt mi niczego nie narzuca. Nikt niczego ode mnie nie wymaga. Sama muszę od siebie wymagać.
Tutaj nikt mi nie powie kim jestem czy kim powinnam być. Sama muszę/mogę/powinnam to wiedzieć.
Lowestoft – miasteczko liczące troszkę ponad 57 tys. mieszkańców – nie gromadzi zbyt wielu „katoli”, gdyż wystarczają im dwa kościółki i jeden kapłan,
przebywający tu stale, choć nie tutejszy, bo azjata. Ludzi na Eucharystiach nieszczególnie wielu, ale z Proboszczem jeszcze o tym nie gadałam.
Sporo jest świątyń anglikańskich. A że urodziwe – starań nad zgromadzeniem dokumentacji fotograficznej troszkę poczyniłam. Trzeba jednak zaznaczyć, że
prawdziwie urodziwe to one są jedynie z zewnątrz, ale o gustach się nie dyskutuje….
….Chadzam do pracy i przechadzam się po prześlicznej nadmorskiej mieścinie. Obserwuję otaczającą mnie rzeczywistość i starając się w niej odnaleźć –
reaguję. Różnie reaguję….

Cz.3 …. Dwunastogodzinne zmiany w pracy czasowo wykluczyły mnie z badawczej aktywności. Analizowałam wyłącznie wytrzymałość własnego organizmu
i wpływ zmęczenia na posługiwanie się językiem obcym. Testy te pozwoliły mi spojrzeć na siebie z optymizmem ;P…..
….O koszmarze (nie tylko własnym) i modlitwie o bezsenność
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2)
Współczesne tendencje naturalistyczne, objawiające się przekonaniem, że to co podpowiadają człowiekowi instynkty jest czymś dobrym, bo przecież naturalnym, niepokoi mnie na obecnym etapie mojej własnej przez ten świat drogi. Przy takim założeniu rozum ma niewątpliwie mniej pracy, bo mechanizm jest
dość prosty – chcę czegoś, czyli organizm potrzebuje; dążę zatem do tego. Mam zasady, ale czasem od nich odpocznę. Wierzę Bogu, ale przecież nie
obrazi się jeśli raz zrobię trochę bardziej po swojemu…
Co tu się dzieje w ogóle? Relatywizacja zasad na każdym polu… I coś mi się zdaje, że bywam na to bardzo niewrażliwa.
Zasypiamy. Tracimy czujność… panny nieroztropne. Zły nas przekupuje dobrym samopoczuciem, gdy więcej mamy, a mniej jesteśmy*.
Great
Yarmouth,
Kościół pw.
St. Mary

Dzięki Ci, Panie, za tych, którzy nie zasypiają.
Dzięki za tych, którzy potrafią obudzić.
Proszę, nie daj mi zasypiać.
„Trzeba bardziej być, niż mieć” Jan Paweł II

H U M O R
Mały chłopiec zgubił się w tłumie.
- Jak sie nazywają twoi rodzice? - pyta go policjant.
- "Kochanie" i "misiu" - odpowiada malec przez łzy.

*
Jedna z dziewczynek mówi do drugiej:
- My przed kolacją zawsze się modlimy.
Druga jej odpowiada:
- My nie musimy, bo moja mama zawsze dobrze gotuje.

Norwich, Katedra Św Jana Chrzciciela

Paula Rączka
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