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W tym numerze:

Nabożeństwa Wielkopostne
– Droga Krzyżowa
cyt. „W Kościele katolickim nabożeństwo Wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenie Go do grobu”.
Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. W czasach średniowiecznych rozpowszechnili ją Franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających śmierć Jezusa. Liczba czternastu stacji ustaliła się w XVII w., kiedy to Franciszkanie w rzymskim
Koloseum odprawiali czternasto - stacyjne nabożeństwa. Dzięki temu Koloseum ocalało i zostało uznane
za miejsce święte.
W kościołach Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach, rzeźbach lub płaskorzeźbach, rozmieszczonych najczęściej na bocznych ścianach świątyni. W rozważaniach Drogi Krzyżowej często pojawia
się XV stacja – Zmartwychwstanie, która nadaje sens całej ofierze Chrystusa. Podczas tradycyjnych
stacji Drogi Krzyżowej tylko 8 ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii, pozostałe nie są w niej potwierdzone. W 1991 roku papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa nazwanego Biblijną
Drogą Krzyżową. Kilkakrotnie celebrował ją w tej formie w Koloseum. Wersja ta została oparta o Pismo
Święte. W 2007 r. papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji
i publicznego odprawiania.
Przedstawia się ona następująco: I - Jezus w Ogrodzie Oliwnym, II - Jezus zdradzony przez Judasza, III - Jezus skazany przez Sanhedryn, IV - Piotr wypiera się Jezusa, V - Jezus sadzony przez
Piłata, VI - Jezus biczowany i koronowany cierniem, VII - Jezus bierze krzyż na swe ramiona, VIII Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi, IX - Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie, X Jezus przybity do Krzyża, XI - Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi, XII - Matka
i umiłowany uczeń pod Krzyżem Jezusa, XIII - Jezus umiera na Krzyżu, XIV - Jezus zdjęty z Krzyża i złożony do grobu.
Stacje Drogi Krzyżowej nie tylko odtwarzają wydarzenia ostatnich dni życia Chrystusa. Maja one swoją
bogatą symbolikę. Są podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego czym jest prawda,
miłość, ofiara, współczucie itp. Celebracja Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu jest swoistym przystankiem na szlaku naszego pielgrzymowania. Choć to nabożeństwo w swoim charakterze jest
bolesne i smutne, to przypomina nam, że Pan Jezus cierpiał i umarł z miłości do nas, aby uwolnić nas od
śmierci wiecznej. W wymiarze swoim tragiczne, finalnie wskazuje na triumf i zwycięstwo.
Ta
jedna z najbardziej specyficznych DRÓG jest dla nas wyzwaniem, zmaganiem i szczególnym spotkaniem.
R.M.J.
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p r z y p o m i n a:

„Niech miłość nasza okaże swą

wewnętrzną prawdę przez czyny.
Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”
(JP II Rzym 13.05.1979)

„P i ę ć d z i e s i ą t k a”
Okazuje się, że Ksiądz Grzegorz ma jeszcze wiele do zrobienia. W ostatnich dniach mnóstwo osób życzyło Mu, stu lat …, a tu dopiero połowa.
W dniu 13 lutego br. odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Msza Św. w intencji ks. Proboszcza w związku z rocznicą Jego urodzin oraz imienin.
Wspólna modlitwa popłynęła z serc przedstawicieli grup parafialnych, ale także wielu parafian uczestniczących we Mszy.

Księże Grzegorzu, wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za dar Twojej wśród nas obecności. Życzymy Ci obfitości łask od Najwyższego, życzymy aby nigdy nie zgasł apostolski żar Twojej kapłańskiej
drogi, życzymy dobrego zdrowia i wytrwałości w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

Od wczoraj mamy w naszej Diecezji nowego Księdza Biskupa
PIOTRA TURZYŃSKIEGO
Ojciec Święty Franciszek mianował, w dniu 17 stycznia 2015 roku, ks. dr hab. Piotra Turzyńskiego, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Nominację tę przekazał Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Warszawie.
W dniu 28 lutego br. (sobota), o godzinie 11.00, w Katedrze Radomskiej, Ksiądz
Biskup Nominat Piotr Turzyński przyjął święcenia biskupie z rąk głównego konsekratora, którym był w/w Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore.
Współkonsekratorami byli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, oraz bp
Henryk Tomasik. Nasz ordynariusz został także poproszony o wygłoszenie podczas
uroczystości homilii.
Włączmy się w modlitwę w intencji Księdza Biskupa oraz Jego posługi w Kościele.

Fragmenty Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2015
„Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3)....jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które
nam opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania. Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności? „ Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 godziny dla Pana” , „możemy pomagać poprzez gesty
miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich dzięki licznym organizacjom charytatywnym Kościoła.”, „cierpienie drugiego stanowi wezwanie
do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie
będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, jakie kryją się w
miłości Bożej. I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić świat.”…
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WITRAŻOWE PODRÓŻE –

BÓG, HONOR, OJCZYZNA

MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY

LA L E K

Podczas uroczystości XXX- lecia powstania naszej parafii,
ks. bp Henryk Tomasik poświęcił witraż z wizerunkiem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Obraz namalowany na desce powstał prawdopodobnie na Krecie. Od 961 r. po wypędzeniu
z wyspy Saracenów przez cesarza bizantyjskiego Nicefora Fokasa rozpoczął się złoty okres ikon. Przybywający mnisi bazyliańscy założyli szereg klasztorów, w których utworzono szkoły
malarskie. W XIV i XV w. działało 112 malarzy, których dzieła
docierały nawet na tereny Rusi. Według tradycji prawosławnej
jest to ikona Matki Bożej ,,Cierpiącej”. Wizerunek przedstawia
Dziewicę Maryję, Dzieciątko Jezus i świętych archaniołów
Michała i Gabriela. Oblicze Maryi lekko pochylone w stronę
Dzieciątka trzymanego na lewej ręce, wskazuje prawą dłonią
Syna, który jest ,,Drogą, Prawdą i Życiem” (J 19,25). Dzieciątko Jezus rączkami ujmuje prawą dłoń Matki. Opadający z nóżki
sandał odkrywa spód stopy, symbolizując prawdę, że będąc
Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Archanioł Gabriel niesie krzyż i gwoździe, a Archanioł Michał włócznię,
trzcinę z gąbką i naczynie z octem, przywołując wizję męki
i cierpienia.
Po przybyciu z Lassithi na Krecie do Rzymu, obraz został
umieszczony w kościele św. Mateusza. W 1798 r. po zdobyciu
Wiecznego Miasta przez Napoleona, zaginął. W 1852 r. zniszczony kościół odbudowali redemptoryści i nadali mu tytuł Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa. Przekonani, że ikona
powinna powrócić na pierwotne miejsce za wstawiennictwem
papieża, poprosili augustianów o jej zwrot. Po odrestaurowaniu
przez polskiego malarza Leopolda Nowotnego, w 1866 roku
papież Pius IX powierzył ją redemptorystom mówiąc: ,, Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się
w nim rozmiłowano”.
W Wierzbniku podczas rozbudowy kościoła w latach 18811912 powstałą od strony południowej kaplicę poświęcono Matce Nieustającej Pomocy. Podczas zaborów wielkim propagatorem czci Matki Bożej był o. Bernard Łubieński. Pozostawił po
sobie książkę ,,Cuda i łaski Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.
W Polsce największe sanktuaria znajdują się w Gliwicach,
Słupsku, Gorzowie, Przemyślu, Warszawie, Poznaniu i Kielcach. Jest najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym na świecie.
DWK

D U C H O WA
AD O P C JA
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca,
przeżywamy Dzień Świętości Życia.
W Polsce modlitwa w intencji dziecka poczętego podejmowana
jest od 1987r.. Do Duchowej Adopcji możemy przystąpić na
specjalnej Mszy św., ale również prywatnie i może ja prowadzić każdy dorosły. Jedynie dzieci odmawiają ją pod opieką
rodziców. Zachęcam do przyłączenia się do tej formy modlitwy.
D.W.K.

Zbrojna walka w obronie Ojczyzny kojarzy się głównie z okresem
II Wojny Światowej. Może jeszcze niektórzy przypomnieli by sobie
powojenną walkę Żołnierzy Wyklętych. A później?
Józef Franczak był sierżantem w przedwojennym Wojsku Polskim.
Służył w Równym na Wołyniu. Po 17 września 1939r, kiedy armia
radziecka napadła na wschodnie tereny Polski walczył najpierw
z Sowietami, a następnie będąc dowódcą drużyny w strukturach
Armii Krajowej z Niemcami. W 1944r zostaje przymusowo wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Dezerteruje widząc wyroki
wydawane i wykonywane na AK-owcach. Rozpoczął się okres walki z „ludową” władzą.
Józef Franczak zawsze był elegantem. Przystojny, z nienaganną prezencją nazywany był Lalusiem lub Lalkiem. Brał udział w wielu zamachach na tzw. utrwalaczy władzy ludowej – głównie milicjantów
i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. Przez szereg lat, wielokrotnie
wymykał się obławom urządzanym przez UB na oddział w którym
walczył. Za wydanie partyzanta wyznaczono nagrodę 5 tys. zł. W
1951r. bezpieka zakłada sprawę mającą na celu jego zlikwidowanie.
Dwa lata później, ponownie ranny „Laluś” ukrywa się. Nie ujawnia
nawet podczas amnestii w 1956r.
Na jego ślad Służba Bezpieczeństwa wpada dopiero w … 1963r.
To praca ponad 100 ludzi, którzy współpracują z SB w tym blisko
30 tajnych współpracowników. Jak to często bywa przyczyną jest
zdrada zaufanej osoby, która pozwala Służbie Bezpieczeństwa podjąć akcję. Trzydziestu pięciu ZOMO-wców 21 października 1963r
otacza dom w którym ukrywa się Józef Franczak. Próbując uciec,
po około 300 metrach zostaje śmiertelnie ranny. Kończy się jego
24
letnia
walka
o
Wolną
Polskę.
Władze nie pozwoliły pochować partyzanta. Z obciętą głową, którą
przekazano jako eksponat do Akademii Medycznej, jego ciało
wrzucono do dołu i zakopano. Dopiero po 20 latach rodzina wykopuje zwłoki i godnie chowa na cmentarzu. Czaszkę, po śledztwie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono
i
zidentyfikowano
dopiero
w
styczniu
2015.
P.P.

P O K U SA
Słowo wydaje się być prawie zapomniane, a jeśli już, to bardziej
ma skojarzenia z … erotyką. Dziś pokusa to często sprytne, psychotechniczne mamienie za którym stoi sztab „pijarowców”. Wielki potwór, który wcale nie powoli wciąga nas w swoje wnętrze,
a którego prawie nikt nie chce zdefiniować. Wszyscy oczywiście
twardo twierdzą, że są odporni na reklamy, nie poddają się modzie
czy politykom, a jednak co rusz ktoś znika w wielkiej paszczy, przy
udawanej postawie innych, że nic się nie stało.
Co jest zatem w tym kuszeniu, że tak mało się mu opiera, że wielu
woli ulec niż walczyć ? Pokusa to nie słówko z Pisma Świętego.
„Poznacie tajemnicę…”, „ będziecie jak Bogowie…”, „ tylko złamcie zakaz…”, „przekroczcie granicę…”. A potem - tylko chichot
węża z twarzą ludzkiej tragedii. „Dam ci wszystko tylko się pokłoń…”. A potem, kiedy już uda się nas namówić do przekroczenia, złamania i pokłonu, bardzo ciężko jest wrócić.
Potrzeba nam chwili wyciszenia, refleksji, modlitwy. Potrzeba nam
wyjścia na Drogę Krzyżową, zajęcia miejsca w rzeszach kroczących
za Jezusem, odnalezienia się i zidentyfikowania swojej roli. Potrzeba
odwagi, aby to odkryć.
P.P.

POŁUDNIE HISZPANII
ANDALUZJA

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
tel. 41 274 30 20

Mijas

Pueblos
blancos,
czyli białe
miasteczko
10 km od
Fuengiroli
i ok.. 20 od
Malagi

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

WIERSZ NAPISAŁA - PAULA RĄCZKA
Zgnieciona na Oxford Street

Waskie, mieszczące
1 samochód uliczki
Sewilli i strome
ulice Rondy.

Gdy mnie ludzie sobą gniotą, gdy w spojrzeniach
przekazują bóle, troski i marzenia,

Mijas słynie z ceramiki.

Plac Hiszpański w Sewilli

wtedy całą sobą płaczę, marzę z nimi,
zajmuję się ich sprawami obecnymi.
Ronda, położona wysoko
na skałach

Zaraz siąść i pisać muszę,
bo mi strasznie gniotą duszę.
I zostawić mnie nie może
jeden stojący na dworze,
dwóch przy sklepie, ten w tramwaju,
tamte co w radosnym haju,
zakochani, smutni, trudni,
mili, szczerzy i obłudni.
Te modelki, ci turyści,
jeden żebrak i dwaj czyści.
Pan dyrektor, ekspedientka…

Niesamowity wschód słońca w Fuengiroli

wielość, różność niepojęta.

W duszę okiem zaglądają. Przestać nie chcą.
Wpierw pogniotą, później stłamszą i podepczą.
I ja z nimi… Ja tu z nimi zawsze w tłmie.
Oni wiedzą, że idąca ich rozumie.
Londyn, 13/11/2012

H U M O R
Drogi Boże, przez cały dzień dzisiejszy do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy.
Nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo
wdzięczny.
Ale drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od
tej pory będę potrzebował Twojej pomocy.
Mama pyta się swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie:
ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Wschód słońca widok z okna hotelu,
na dole błyszczy się
morze.
Do Andaluzji warto
wyjechać po sezonie
jest w dalszym ciągu
ciepło, jest taniej i nie
ma tłoku.
I.G.W.
Caritas naszej Parafii zwraca się do wszystkich życzliwych
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