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Czy moja wiara jest prawdziwa?
„Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed
nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu
pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży
przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy
i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go,
gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy
i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono.
I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.”
Czy moja wiara jest prawdziwa?
Dziś jest chyba jeszcze więcej zwolenników teorii, którą wymyślili arcykapłani, aby
ukryć prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Machina polityczna ówczesnych celebrytów działała równie doskonale jak dzisiejszych. Używa się wszystkich dostępnych
środków, aby ukryć tę Prawdę, a jeśli się nie udaje to ośmiesza się tych, którzy ją
głoszą.
To fenomen. Jezus naucza czegoś wbrew ziemskiej logice człowieka. Daje
się przybić do krzyża, mówi, aby nadstawić drugi policzek, każe kochać nieprzyjaciół. To niepopularne, a jednak pociąga, zbawia.
Skąd biorą się wrogowie krzyża i zmartwychwstania?
Z tego, patrząc po ludzku, paradoksu, że Jest Zmartwychwstanie i Życie Wieczne,
a jest to nielogiczne. A patrząc logiką wiary i Biblii, jest ktoś, kto z Jezusem i Zbawieniem, będzie walczył i walczy. To zły, „który jak lew ryczący, krąży, szukając,
kogo by pożreć”.
Dziękujemy Ci Chryste, za Twoją Ofiarę i Zmartwychwstanie. Daj nam
być Twymi Świadkami. Ojcze nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Amen.
.
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p r z y p o m i n a:

„Śmierć nie przychodzi po życiu, ale
życie wyłania się ze śmierci. Bóg nie
może umrzeć, Bóg jest życiem.”
Jan Paweł II

25.03.1989r.

PALMOWA NIEDZIELA
Dokładnie tydzień temu mieliśmy okazję podziwiać niezwykłe palmy przyniesione przez parafian. Palmowa niedziela
to przypomnienie uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Jest rozpoczęciem Wielkiego tygodnia, okresu wyciszenia
i skupienia związanego z przeżywaniem Męki Pańskiej. Pokazuje paradoks ludzkich zachowań: ci sami, którzy triumfalnie witali
Jezusa kilka dni później będą krzyczeć : „Ukrzyżuj Go!”
Jak co roku podczas Mszy Św. zostały poświęcone przyniesione palmy. Najmłodsi nie byli zawiedzeni ponieważ mieli okazję
wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą palmę. Kolejny już raz wybór okazał się bardzo trudny i dlatego wszyscy którzy
własnoręcznie wykonali palmy otrzymali nagrody i upominki.
Tekst i zdjęcia P.P.

Starachowicka
Droga Krzyżowa
Tradycją już się stało, że w Palmową Niedzielę ulicami miasta odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W tym roku trasa wiodła od kościoła parafii Świętej
Trójcy do Wszystkich Świętych . Rozważania prowadziły uczestników w tajemnice
kolejnych Stacji Drogi Krzyżowej, nawiązując do aktualnych sytuacji. Krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele wszystkich starachowickich
parafii. Także nasi parafianie czynnie włączyli się w sprawowanie tego
nabożeństwa. Oprócz niesienia Krzyża całkiem licznie można było
P.P
odnaleźć ich w tłumie uczestników.
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Wielki Czwartek

WITRAŻOWE PODRÓŻE –
MATKA BOŻA SZKAPLERZNA
Kult Matki Bożej Szkaplerznej propagowany przez karmelitów wiąże się z ukazaniem
się Maryi generałowi zakonu, św. Szymonowi
Stock, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r.
.Wskazując na szkaplerz, powiedziała: To będzie
przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry
Karmel od siedmiu wieków stanowi zewnętrzny
wyraz miłości, zaufania i naśladowania Jej życia.
Pierwsze wzmianki o zakładanych przez zakonników bractwach szkaplerznych na terenie Włoch
pochodzą z XIV w. . Na ziemiach polskich pojawiły się pod koniec XVI w., a ogromna popularność sprawiła, że zakładane były również w parafiach. Apostolska działalność karmelitów przejawiała się prowadzeniem sanktuariów. W Polsce
do największych z nich należą : w Krakowie na
Piasku, Łańcucie, Czernej. Szkaplerz karmelitański to dwa prostokątne płaty sukna noszone
na szyi. Płat z wizerunkiem Maryi spoczywa na piersiach, a druga
część z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa na plecach.
Szkaplerz można schować w woreczku i nosić go przy sobie. W 1910
r.
na prośbę włoskich górników św. Pius X zezwolił na noszenie
medalika z Matką Bożą i Sercem Jezusa, ponieważ podczas pracy w
kopalni szkaplerze ulegały szybkiemu zniszczeniu.
Do czcicieli Maryi należeli królowie: Władysław Jagiełło, Władysław
IV, Jan III Sobieski oraz św. Jadwiga królowa. Św. Jan Paweł II
w liście z okazji 750- lecia szkaplerza świętego wyznał: ,, Ja również
od bardzo długiego czasu noszę na sercu Szkaplerz karmelitański”. Był
przy nim podczas zamachu na Jego życie, a dziś znajduje się w kościele klasztoru karmelitów w Wadowicach. W tym samym liście napisał :
,, nabożeństwo do Niej nie może ograniczać się tylko do modlitw
i hołdów składanych Jej przy określonych okazjach, ale powinno
stanowić >> habit<<, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu, opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym”.
Ks. Tomasz Jaklewicz powiedział, że ,, szkaplerz jest znakiem przymierza pomiędzy Maryją i wiernymi. Przypomina dar, jaki na krzyżu
Jezus przekazał Janowi i nam wszystkim. Tym darem jest Jego Matka.
Szkaplerz jest jak fartuch. Chroni przed pobrudzeniem przez zło”.
DWK

Twierdza turecka

W Wielki Czwartek rozpoczyna się okres Triduum
Paschalnego – dni poprzedzających święto Wielkiej
Nocy, najważniejszego święta dla katolika. Jest to przypomnieniem faktu ustanowienia przez Jezusa Eucharystii oraz Kapłaństwa. W
tym dniu odprawiana jest
tylko jedna uroczysta,
koncelebrowana Msza Św.,
podczas której z tabernakulum do ciemnicy zostaje
przeniesiony Najświętszy
Sakrament. „Nie ma Eucharystii bez Kapłaństwa i
nie ma Kapłaństwa bez
Eucharystii” – mówił ks. Jarosław w wielkoczwartkowej homilii.
W takim dniu nie mogło zabraknąć życzeń od parafian dla księży
Grzegorza i Jarosława. Dziękując Im za dotychczasową posługę ,
życzymy obfitości łask i pokoju. Niech Jezus Chrystus będzie dla
Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym
życiem świadczyli o swej przynależności do Boga.
Pamięcią i życzeniami obejmujemy także wszystkich księży
pochodzących z naszej parafii
oraz Panów Darka i Marka,
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. , których ks. Grzegorz przywołał dziękując za
życzenia.

PALMA

PO ŚLĄSKU

Rynek polskich palm zdominowany jest przez ,, palmę
wileńską”, w której dominują barwione trawy i zboża poprzetykane ,, suszkami”. Śląskie palmy nie zadziwiają kolorystyką tej
z ,,kresów”, ani wysokością wykonanych w Lipnicy Murowanej,
tylko niezwykłą symboliką. Wykonana jest z gałązek w liczbie
pięciu- tyle ile ran Chrystusa lub siedmiu-tyle ile mieczy boleści
przeszyło serce Maryi stojącej pod krzyżem. Jest pośród nich cisznak długowieczności, jemioła- szczęście i powodzenie, wiecznie
zielony bukszpan, kwitnące pędy leszczyny, puszyste wierzbowe
kotki- symbol odrodzenia i zmartwychwstania ( żeby gałązki zakwitły zrywano w Środę Popielcową i wkładano do wody), czerwień gałązek derenia lub czerwonej wierzby przypominające
przelaną krew na krzyżu, a na znak korony cierniowej igły jałowca.
Gałązki związywano rzemieniem z bicza końskiego- symbol biczowania Jezusa. Woźnica przez cały Wielki Tydzień nie poganiał
koni biczem. W Wielki Piątek z czerwonych pędów wykonywano
małe krzyżyki, które umieszczano w różnych częściach gospodarstwa. Zatknięte na polu miały chronić plony przed suszą, gradem
i powodzią. Jedną z gałązek symbolicznie karcono dzieci, żeby
dobrze się chowały. Wierzbowe kotki wkładano do zboża, którym
zasiewano pierwszą skibę. Połknięte miały chronić przed chorobami. W niektórych śląskich rodzinach gałązki wiązano czerwonym
pędem derenia, a poświęcone palmy stały w domu do Wielkiej
Soboty. Wówczas odłamywano rączkę i zanoszono ją do wielkosobotniego ogniska, gdzie była zanurzana w popiele. Z tej
rączki wykonywano małe krzyżyki.
W 1091 r. papież Urban II ustalił, że popiół ze spalonych ubiegłorocznych palm posłuży do posypania głów w Środę Popielcową. Jest to cecha wspólna każdej palmy- tej wielkiej, kolorowej i tej skromnej, małej. Szkoda, że polskie palmy wypierają ,,wileńskie” kolorowe cuda wykonane w Chinach.
F. K.
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Wiersze Ks. Jarosława Jędrzejewskiego
„Być tu i teraz….”
Być tu i teraz, smakować Życie bez końca,
Powoli i bez pośpiechu, by nie stracić smaku,
Tego co najważniejsze, tego co bezpowrotnie uciec może

"H a r c o g r a n i e"

Gdy braknie mi cierpliwości i rozsądku,
Patrzeć przed siebie w bliższą i dalszą przyszłość,

W dniu 28. marca odbył się III Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej "Harcogranie" w Starachowicach, w którym wzięli udział harcerze i harcerki pochodzący z naszej parafii. Swoje umiejętności zaprezentowały
między innymi: Anna Słomińska, Aleksanda Chyczewska,
Alicja i Uruszula Oczkowskie.
Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: do lat 14,
do lat 20 i otwartej. W kategorii do lat 14 wygrała nasza
parafianka Ania Słomińska, która znakomicie zaprezentowała swój talent muzyczny, drugie miejsce zdobył zespół
"Szarańcza" ze 115 Drużyny Harcerskiej z Wielkiej Wsi,
trzecie - 38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. Emilii
Plater. W kategorii do lat 20 najlepsza okazała się 111
Artystyczna Drużyna Harcerska. Drugie miejsce jury
przyznało 82 Drużynie Harcerskiej "Kubuś", trzecie zespołowi "Pomarańczarnia" ze 115 Drużyny Harcerskiej.
W kategorii "Open" zwyciężyła "Załoga G" ze Starachowic. Przyznano też cztery wyróżnienia. Swoją nagrodę
przyznała również festiwalowa publiczność nagradzając
grupę "The Doorsh" z Kielc. Organizatorami festiwalu był
starachowicki hufiec ZHP oraz Starachowickie Centrum
Kultury. Celem tego wydarzenia było m.in. promowanie
młodzieży harcerskiej, uzdolnionej artystycznie oraz integracja środowisk harcerskich. Podczas festiwalu zbierano
pieniądze na leczenie chorej starachowiczanki Gai - zebrano 125 złotych.
K.S.

Bez planowania, bez myślenia o tym co będzie,
Po prostu patrzeć i chłonąć,
Co życie da, czym życie mnie obdarzy,
I przyjąć wszystko,
Nie jak wyrok, nie jak Dopust Boży,
Bo w życiu kto i co jest najważniejsze?
Ja i moje działanie, bez cofania się i bez powrotu,
Tam gdzie ciemność i zapomnienie,
Tam gdzie nie ma Ciebie i mnie.
Widzę światełko w tunelu, a może jest to:
Twoje Światło?
To jest Zmartwychwstanie!

„Wiosenny optymizm”
Chwytaj dzień za nogi i nie puszczaj,
Niech będzie twój od pierwszej sekundy,
Zrób coś pożytecznego dla siebie i innych,
Otwórz okno by dzień pełnią wszedł w twój czas,
Nie marnuj ani chwili, bo czas nie stanie by poczekać ,
Aż się obudzisz.
Chwytaj dzień co dnia i nie pozwól mu zbyt szybko odejść,
A kiedy ucieka biegnij za nim i złap go za nogi,
I trzymaj go, i nie puszczaj,
Aż się zgodzi,

H U M O R
W parku na ławce facet gra z psem
w pokera:
- Ale mądry pies! zachwyca się przechodzień
- No, jeszcze nie za bardzo...
Jak mu przychodzi dobra karta, to głupi
macha ogonem..
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