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ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
W Piśmie Świętym przedstawiany jest jako towarzysz Izraela (por. Dn 10,13. 21;12, 1)
i jako wódz hufców niebieskich walczących z szatanem i jego zwolennikami (por. Ap). On też stoi przy
ołtarzach i zanosi przed Boże oblicze nasze ofiary i modlitwy.

MODLITWA DO MOJEGO ANIOŁA STRÓŻA
Mój drogi święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję Ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na początku dnia i kieruj moje pierwsze myśli do Boga. Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności tego dnia
i udziel mi swego wsparcia w uświęcaniu całej mojej
pracy. Ty znasz moje potrzeby i bóle: spraw, abym nie
utracił zasług moich cierpień. Ty słyszysz moje modlitwy
i znasz ich wartość; naucz mnie dobrze się modlić, aby
moja modlitwa była miła Bogu.

Michał Archanioł - fresk z Palazzo
Vecchio we Florencji, Angelo
Bronzino

Ty znasz moją drogę, która ma mnie zaprowadzić do
nieba:; kieruj moimi krokami, abym nie zgubił właściwej
drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego życia;
udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze spełniał to,
czego żąda ode mnie Bóg.
Ty obdarzasz ludzi miłością; także i moje serce napełnij
miłością, dobrocią i miłosierdziem. Spraw, abym wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i delikatnością.
Bądź moim opiekunem w podróży do wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę. Ukaż mi słabości
mojej natury, abym świadom własnej małości kierował
serce ku temu, co miłe Bogu. Naucz mnie słuchać Ciebie
i bądź zawsze blisko mnie, abym nie zbłądził.
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U schyłku dnia zanosisz moje modlitwy
przed tron; ukaż mi dobro i zło, które popełniłem, abym mógł za nie żałować i dzięki
Twojej pomocy poprawić się.
Ty czuwasz przy mnie kiedy zasypiam; przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podziękowania i prośby. Błogosław mnie
i strzeż w czasie snu. Wierzę, że będziesz
mnie umacniał w godzinie śmierci. Módl się
za mnie do świętego Józefa o szczęśliwą
śmierć oraz wyproś mi na tę godzinę wsparcie
mojej Niebieskiej Matki, a potem zaprowadź
mnie Aniele Stróżu, do Jezusa, mojego Pana.

Troszczycie się bardzo o wolność informacji i wypowiedzi, i macie rację. Doceniajcie szczęście, jakim jest ta wolność! Używajcie jej dobrze, by możliwie jak najbardziej zbliżyć się do
prawdy i wprowadzić waszych czytelników, słuchaczy czy telewidzów w to, „co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe...” (JP II 21.10.1978).

„Ś p i j s p o k o j n i e

A n i o ł c z u w a”

„Aniele Boży, Stróżu mój...” jest to jedna z pierwszych modlitw, której jako dzieci uczymy się na pamięć i zanosimy w szczerości dziecięcego serca do Pana Boga, odmawiając zazwyczaj z którymś z rodziców wieczorny pacierz. Dostępne i zrozumiałe słowa, proste
rymy i pewność bezpieczeństwa wynikająca z sensu recytowanego tekstu, czyni tę modlitwę bliską i ulubioną każdemu kto ją praktykuje.
A chociaż kojarzy się z dzieciństwem i z dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym też Aniołów Stróżów, jest jednym
z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są istotami duchowymi, stworzonymi przez Pana Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom.
Ci, którym Bóg zaleca opiekę nad ludźmi są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe życie ziemskie, a każdy człowiek bez
względu na wyznawaną wiarę (bądź też jej brak) ma swojego „osobistego” Anioła Stróża. Pismo Św. nie pozostawia wątpliwości co do istnienia Aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Szczególną popularność przyniósł Aniołom Stróżom wiek
XVII. Wtedy to zaczęły powstawać modlitwy do nich. Anioł Stróż przedstawiany jest zazwyczaj w towarzystwie dziecka, czasami osłania je
tarczą. Papież Paweł V włączył św. Aniołów Stróżów do kalendarza Kościoła katolickiego, a na stałe wprowadził je Klemens X w 1670 roku.
Wspomnienie liturgiczne św. Aniołów Stróżów obchodzimy w naszym Kościele corocznie 2 października. Wśród Świętych, którzy wyróżniali
się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów należy wymienić: św. Cecylię, św. Stanisława Kostkę, św. Franciszka Salezy, św. Jana
Bosko.
Skoro każdemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy towarzyszy Anioł Stróż, gotowy przyjść z pomocą w każdej sytuacji, to dlaczego nie
oddawać się świadomie pod jego opiekę, nie prosić o pomoc w tym co nas przerasta lub przeraża. Korzystajmy z pomocy Aniołów S tróżów
dla swego pożytku duchowego, dla uniknięcia niebezpieczeństw , by ustrzec się grzechów i złych mocy. Częsta modlitwa do nasze go opiekuna, życie z nim w serdecznej bliskości niejako podwaja jego czujność i dobroć. Niech wspomnienie św. Aniołów Stróżów obchodzonych
w minionym tygodniu, uświadomi nam, że one realnie istnieją, opiekują się nami, chronią przed złem, prowadzą ku dobremu, że wiara w nie,
nie jest zarezerwowana jedynie dla dzieci.
Dziękujmy dobremu Bogu, że dał nam takich opiekunów. Powierzajmy siebie i najbliższych trosce naszych Aniołów Stróżów. Będzie my mogli
spać spokojnie, bo nasz Anioł Stróż będzie zawsze przy nas czuwał.
R.M.J.

Przemusiowy cud(o)
Codziennie na świecie rodzi się
blisko 300 tys. dzieci. Mimo, że z punktu
widzenia medycyny jest to znane i opisane,
wciąż jest to jednak moment który określany
jest cudem narodzin. Określenie z pewnością
jest w pełni adekwatne do chwili. Z pewnością w kategoriach cudu możemy także mówić o chwili poczęcia, powstawania Nowego
Życia, choć łączenie komórek nie jest tak
sprawdzalnym przeżyciem jak narodziny
dziecka. Bez względu na wyznanie, kolor
skóry, poglądy czy zamożność, rodzice przeżywają podobne emocje. Nie dziwi zatem, że
w większości wyznań istnieje ceremoniał
chrztu. Jest to nie tylko podziękowanie Bogu
za nowe życie, chęć włączenia małego człowieka do Jego społeczności ale także publiczne podzielenie się radością.
Na ogłoszony przez naszą Redakcję konkurs
„Wakacje z Bogiem 2014” wpłynęło zdjęcie
małego Kacperka któremu właśnie udzielany
jest sakrament chrztu. Symboliczne wydaje
się ujęcie dziecka w otoczeniu wielu dłoni
które jak gdyby chcą zdobić wszystko, aby
stał się On prawdziwym Dzieckiem Bożym.
To wydarzenie, spotkanie z Bogiem, stało się
najważniejszym wakacyjnym (a może i życiowym) wydarzeniem dla Przemusia i Jego
rodziny. Rodzicom Przemusia gratulujemy
wspaniałego synka.
P.P.

POŚWIĘCANIE TORNISTRÓW

W niedzielę 7 –ego września na Mszy Św. o godz. 10 –ej odbyło się poświęcenie
tornistrów wraz z ich zawartością. Dla dzieci, szczególnie tych najmłodszych było to duże
przeżycie. Każdy dorosły zdaje sobie sprawę jak ważny jest każdy gest w kierunku naszych
dzieci, pokazujący ważność i doniosłość chwil z ich życia w początkowej fazie kształcenia.
Ile radości sprawia nowy piórnik, kredki, czy nawet gumka do ścierania, ale w ładnej oprawie. Dla tych, którzy nie zawsze mogą się cieszyć z nowych przyborów szkolnych, z różnych powodów, z pomocą przyszedł CARITAS, fundując skromne wyposażenie tornistrów.
Podobnie jak tornistry, Ks. Proboszcz poświecił również wspomniane przybory szkolne.
Niech będą pomocne uczniom w nauce, a ich użytkownicy zdobywają jak najlepsze oceny.

Numer 10(29) 2014

WITRAŻOWE PODRÓŻE - ŚW. JAN PAWEŁ II

Podczas uroczystości XXX-lecia powstania naszej parafii, poświęcony został witraż z herbem św.
Jana Pawła II. Wypełnia on jedną z rozet nad wejściem do kościoła. Herb papieski posiada stałe elementy.
Nad tarczą tiara — uroczyste nakrycie głowy stosowane do 1965 roku, 2 klucze srebrny i złoty przewiązane czerwonym sznurem symbolizujące jurysdykcję papieską. Wypełnienie tarczy stanowi jego indywidualną część. Jako znak graficzny umieszczany jest na dokumentach i przedmiotach należących do Głowy Kościoła. Autorem herbu św. Jana Pawła II był ks. Bruno Bernard Heim. Nawiązuje do herbu kardynalskiego
Karola Wojtyły, tylko został zmieniony zgodnie z obowiązującym kanonem heraldycznym. Na błękitnej
tarczy umieszczony jest złoty krzyż łaciński przesunięty w prawo, a pod poprzeczną belką po lewej stronie
złota litera M symbolizująca Maryję. Spod tiary wyłania się podobna do stuły czerwona wstęga ozdobiona
złotymi krzyżami i frędzlami.
,, TotusTuus ego sum et omnia mea Tuasunt. AccipioTe in mea omnia . PreabemihicorTuum, Maria”. Słowa modlitwy św. Ludwika Marii Grignion de Montfort ,,Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo” wielokrotnie powtarzane i zawarte w testamencie potwierdzają jak ważna dla Naszego Papieża była obecność Matki Zbawiciela.
W niedzielę 12 października pod hasłem ,, Jan Paweł II- Świętymi Bądźcie!”, obchodzić będziemy XIV
Dzień Papieski. Sam Papież mówił o nim:,, Rzeczywiście jest to DZIEŁO, które należy wspierać, dla
dobra całego narodu...”. Wychowanie młodzieży w duchu nauki Jana Pawła II sprawi, że młode pokolenie stanie się doskonałym fundamentem dla dalszego istnienia naszego narodu. Sięgając do kart historii
pamiętamy jak wiele materialnych pomników strącano z cokołów wraz ze zmieniającymi się systemami.
Przykazanie miłości bliźniego pozostawione przez Jezusa przyciągało do Kościoła tych, których starożytny
system Cesarstwa Rzymskiego spychał na margines życia. Wspomóżmy Fundację ,, Dzieło Nowego TyDWK
siąclecia”, budującą niewidoczny pomnik, który przetrwa niejeden spiżowy monument.

Śmierć zdrowego rozsądku
„Kiedyś było inaczej” – takie
słowa często słychać zwłaszcza w wypowiedziach troszkę bardziej dojrzałych
osób. I mają w tym wiele racji, zważywszy na pędzący współczesny świat. Szybko zmieniają się słowa, obrazy i … zasady. Mało kto pamięta stare, babcine rady,
mądre przysłowia, czy proste życiowe
mądrości. Wielu zamiast zdrowym rozsądkiem kieruje się bardziej plastikowomedialną modą i kreowanym akurat stylem. Coraz częściej proste słowa i normy
odchodzą w zapomnienie, a ich stosowanie jest wyśmiewane. Jednocześnie dziwnym trafem przestępcy mają większe prawa niż napadnięci, osoby mówiące o moralności narażone są na ostracyzm, a nauczyciel strofujący zbyt rozbrykanego
ucznia zostaje zwolniony.
Granice absurdu przekracza sprawa kiedy
niepełnosprawnego umysłowo chłopak
zostaje aresztowany za kradzież batonika, a wobec naczelnika więzienia, który
wpłacił za niego kaucję wysunięto zarzuty karne.
Gdzie podział się zdrowy rozsądek ???
Wydaje się, że to już jedno z ostatnich
jego tchnień. I dzieje się to mimo, że
ludzkie, coraz bardziej uszczegóławiane i
unowocześniane prawo wciąż przegrywa
z prawem boskim.
P.P.

JASNA GÓRA

W sobotę 27 września 2014 roku pielgrzymowaliśmy z naszej parafii autokarem
na Jasną Górę do Częstochowy. Każdy z 32 uczestników zanosił swoje intencje i prośby, ale
wspólnie modliliśmy się za rodziny z naszej Parafii i o uproszenie pokoju. Tron Matki Boskiej Częstochowskiej to miejsce, gdzie zawsze niezliczone rzesze wiernych przychodzą się
modlić. Rozpoczynała się właśnie między innymi dwudniowa Ogólnopolska Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin, Zjazd maturzystów z archidiecezji lubelskiej i diecezji rzeszowskiej.
Pielgrzymki zorganizowane i indywidualni pątnicy zapełniali Kaplicę Cudownego Obrazu,
Bazylikę, Wały Drogi Krzyżowej. Tłumy czekały w kolejkach do Sakramentu Pokuty i do
Komunii Św. Nasza Grupa uczestniczyła we Mszy Św. o godz. 11.00, a potem odprawiliśmy
Drogę Krzyżową, gdzie dołączyła do nas znaczna grupa pielgrzymów indywidualnych. Był
także czas na indywidualną modlitwę, chwilę refleksji i kupienie pamiątek. W autokarze
przy akompaniamencie scholi młodzieżowej i dziecięcej śpiewaliśmy pieśni i piosenki religijne oraz modliliśmy się Godzinkami i na Różańcu. Dziękuję wszystkim uczestnikom, za
wspólny czas i modlitwę.
Ks. Proboszcz

WSZYSCY JESTEŚMY NAUCZYCIELAMI

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

PODOLE PRZYWIĄZANIE DO POLSKI

14 października 1773 roku została powołana do życia Komisja Edukacji
Narodowej. Doceniono rolę wykształcenia i nadano zarys nowoczesnego jak na XVIII
wiek systemu oświaty, dającego możliwość nauki stanom niższym. Zdarzenie na tyle
doniosłe, by utrwalić się na pokolenia. Dziś przypominamy sobie o nim rokrocznie
w Dniu Nauczyciela. Szkoły świętują, pedagodzy odbierają życzenia i nagrody za
pracę, uczniowie cieszą się, bo nie ma lekcji. A ja… w Dniu Nauczyciela składam
wszystkim znajomym i nieznajomym życzenia dalszej owocnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Wszystkim. Pani ze sklepu i kierowcy autobusu. Rodzicom, sąsiadom rodziców i ich znajomym. Przechodniom na ulicy i pasażerom pociągów. Służbom mundurowym i służbie zdrowia. Duszpasterzom i politykom. Każdemu. Stanowimy wielomilionową Komisję Edukacji Narodowej. Każde nasze działanie jest szkołą
dla innych. Życzę Nam, abyśmy zawsze służyli dobru.
D.Ch

Bar - miasto położone na Podolu w obwodzie winnickim, nad rzeką Rów, siedziba władz rejonu barskiego. 17,2 tys. mieszkańców (2005). Na przykładzie tego miasta można pokazać losy wielu polaków na wschodzie. Do połowy XVI wieku wieku znajdująca się w tym miejscu miejscowość nosiła nazwę Rów i należała do
rodu Odrowążów. Za obrazę majestatu, w 1537 roku wyrokiem sądu wioskę przekazano królowej Bonie. Ta na
pamiątkę swojego rodzinnego księstwa - miasta Bari we Włoszech przemianowała Rów na Bar. Od 1793 pod
zaborem rosyjskim, 1921 do 1991 w ZSRR a od 1991 w niepodległej Ukrainie.

BAR

Rzymskokatolicka Parafia p.w.św. Anny w Barze została utworzona w połowie XVI w. z fundacji królowej Bony.
Obecny kościół zbudowano na początku XIX wieku i nawet w czasach ZSRR pozostawał jednym z nielicznych
katolickich kościołów czynnych na Podolu. Pierwszy rzymskokatolicki biskup odesko-symferopolski - Bronisław
Bernacki, przez kilkanaście lat pracował jako proboszcz w Barze.
Tuż obok kościoła wznosi się świątynia prawosławna, a w centrum miasta jest kościół grekokatolicki.
Na uwagę zasługuje fakt przywiązania do wiary rzymskokatolickiej i do polskiej mowy przez ponad 220 lat po
odłączeniu od Macierzy. Z historią Ukrainy związane są tak słynne w polskiej historii rody magnackie jak: Potockich, Czartoryskich, Zamoyskich czy Lubomirskich. Wraz z nimi na te ziemie przybyła duża ilość drobnej szlachty
wraz ze "swoim" chłopstwem. Jeszcze po rozbiorach wielkie majątki ziemskie należały do polaków, a dopiero
władza radziecka pozbawiła ich ziemi. Polscy magnaci wyjechali, a potomkowie szlachty polskiej i bogatego
chłopstwa pozostali, pielęgnując swe zwyczaje.

Wnętrza sanatorium „Awangard”

W wiosce Mytki, odległej o 22 km od Baru jedyną świątynią jest kościół rzymskokatolicki. Na cmentarzu,
od początku lat 90-tych XX w, nazwiska zmarłych pisane są już po polsku.
W obwodzie winnickim znajduje się kilka miejscowości związanych z rodem Potockich - wywodzącym się z Potoka koło Jędrzejowa. Najbardziej znanym był Tulczyn, dawna polska rezydencja magnacka. Po utworzeniu niepodległej Ukrainy to Niemirów stał się znany, miasto jest siedzibą wielkiego koncernu Nemiroff -największej
ukraińskiej firmy gorzelniczej. Do czasów obecnych w mieście zachował się świetny neoklasyczny pałac hrabianki Szczerbatowej (1885-1917) z dużym parkiem. W jego wnętrzach mieści się sanatorium "Awangard". Kilkanaście kilometrów dalej, kolejna miejscowość o nazwie Peczera. W 1904 Potoccy zbudowali neoromańskie
mauzoleum wg projektu Władysława Horodeckiego. Obecnie służy ono jako kościół. Ciekawostką jest, że
w latach 30-tych XX w., władze ZSRR zgodziły się na przewiezienie do Polski osób spoczywających w mauzoleum.
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym miejscu - o parku "Zofiówka" w Humaniu. Zbudowany
przez Stanisława Szczęsnego Potockiego, wojewody ruskiego, jako dar dla jego trzeciej żony, Zofii. Park miał
150 ha powierzchni, był jednym z najpiękniejszych parków w Europie. Powstał nad malowniczym jarem rzeki
Kamionka. W centrum wykopano dwa sztuczne stawy z różnicą poziomów 20 m. Posiadał układ wodociągów,

H U M O R
W czasie mszy św. ksiądz zauważył małego chłopca,
którego nigdy przedtem nie widział.
– Ach, mówi, to jakaś nowa twarz!

Mauzoleum w Peczerze

Plan parku i pałacu „Zofiówka”

Wybudowano altany, sztuczne groty; wytyczono aleje i ciężki spacerowe z posągami,
obeliskami, wazonami i platformami widokowymi. Car Mikołaja I skonfiskował park za
udział w powstaniu listopadowym Aleksandra Potockiego, syna Szczęsnego.
"Zofiówka" obecnie, utrzymana jest w dobrym stanie i licznie odwiedzana przez turystów.
Tekst i zdjęcia —Andrzej Cygan

– Nie, proszę księdza – mówi chłopiec – To ja, tylko jestem
umyty.
*
- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to zamienię Cię na inne,
grzeczne dziecko — mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama nie będzie chciała wymienić
swojego grzecznego dziecka na mnie...
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