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Miesiąc lipiec według tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością
Najdroższej Krwi Pana Jezusa i jest poświęcony kontemplacji i adoracji Krwi Chrystusa. Czcimy tę
tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii św., rozważając momenty przelania Krwi przez
Chrystusa zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym, czy w świadectwie męczenników.

Coś się kończy, coś zaczyna….
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Witrażowe podróże — Niepokalanów
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Św. Jan Chryzostom widział w Krwi Chrystusa skuteczny środek umocnienia w walce ze złem:
„Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc
o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala
demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów”. I kiedy rozważamy o Krwi Chrystusa, przypominają nam się słowa, które wykrzyczała grupa Żydów biorących czynny udział w skazaniu na śmierć Jezusa Chrystusa: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27, 25). Ten
okrzyk pojawia się wyłącznie u św. Mateusza – nie ma go u innych Ewangelistów. Dzisiaj, kiedy
Chrystus został osądzony, skazany na śmierć i zmartwychwstał, wypowiadamy te same słowa, ale
już w innym kontekście. Potrzeba, aby Krew Chrystusa przyniosła pokój i jedność do świata dotkniętego walkami, prześladowaniami i wszelkimi podziałami.
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KREW JEGO NA NAS ...

Św. Jan Paweł II nauczał, że „ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa
bardziej niż kiedykolwiek potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela. W Niej zawiera się
Wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”. I właśnie dlatego potrzeba
nam się z ufnością zwrócić do Krwi Zbawiciela i w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa, i zbierać
Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego ran.

Święty

p r z y p o m i n a:

„Gdy miejsce wierzących i świętych zajmują
ludzie bez Boga, wówczas prawem staje się
egoizm i nienawiść” (Jan Paweł II, Kolonia
16.11.1980r., spotkanie z Polonią).

Jubileusz Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
27 czerwca 2015 r. rozpoczął się Jubileusz 150-lecia przywrócenia do kultu publicznego Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, najbardziej znanego na świecie obrazu Matki
Bożej. Redemptoryści spełnili prośbę bł. Piusa IX i ponieśli ten wizerunek na cały świat.
W Polsce otwarcie Roku Jubileuszowego nastąpiło w Gliwicach, gdzie 27 czerwca ks. bp Jan Kopiec ustanowił nowe sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym dniu odbyły się także
uroczyste celebracje w wielu sanktuariach, kościołach i kaplicach, gdzie czczona jest Matka Boża
Nieustającej Pomocy. Centralne obchody miały miejsce w kościele Św. Alfonsa w Rzymie, w którym znajduje się oryginał obrazu. Poprzedziło je Triduum, prowadzone w różnych językach, w tym
także po polsku. W sobotę, 27 czerwca sprawowana była uroczysta Nowenna do MB Nieustającej
Pomocy, a po niej Msza Św. pod przewodnictwem o. Michaela Brehla, Przełożonego Generalnego
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Następnego dnia wieczorem, w niedzielę 28 czerwca,
Msza św. której przewodniczył Ks. Kard. Agostino Vallini, Wikariusz Generalny Rzymu i Archiprezbiter Bazyliki Laterańskiej. W Polsce otwarcie Roku Jubileuszowego nastąpiło w Gliwicach, gdzie
27 czerwca ks. bp Jan Kopiec ustanowił nowe diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w kościele Redemptorystów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Ikona odbierająca cześć
w tej świątyni, została koronowana papieskimi koronami 22 czerwca 2014 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Redemptoryści zapraszają wszystkich do sanktuariów w Polsce i na świecie.

Przyjdź Duchu Święty

KALENDARIUM

Dnia 6 czerwca br. gościł w naszej parafii ks. bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej, który udzielił Sakramentu Bierzmowania. Do Sakramentu przystąpiła dwudziestka młodych ludzi, którzy blisko rok szykowali się do tej uroczystości. Ks. biskup w wygłoszonej homilii
wskazywał bierzmowanym drogę do dorosłości, po której warto kroczyć z Bogiem. Podczas Mszy
Św. otrzymali oni Pismo Święte. Asystę stanowili Rycerze Kolumba, którzy wręczyli bierzmowanym pamiątkowy dyplom. Miłą pamiątką była także płyta ze zdjęciami z tej uroczystości ufundowaną przez naszą Redakcję.

20.VII.1903r. w Rzymie w wieku 93
lat zmarł papież Leon XIII. W encyklice Rerum novarum przedstawił poglądy opowiadające się za uczciwą płacą,
prawami robotników oraz związkami
zawodowymi, zyskując miano,, papieża robotników”.
25.VII.1967r. miała miejsce Msza
ekumeniczna w stambulskiej katedrze
w Famar z udziałem Papieża Pawła VI
i Patriarchy Athenarorasa.
28.VII.1993r. podpisano Konkordat
między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka i ministra sprawa zagranicznych
Krzysztofa Skubiszewskiego. Dokument wszedł w życie po uchwaleniu
przez parlament w 1998r. .

P.P. tekst i zdjęcia

D.W.K

RAJD KAPELUSZOWY
W niedzielę, 28 czerwca o godzinie 14.00, z placu kościelnego wystartował parafialny rajd rowerowy z okazji Dnia
Dziecka. W sumie zebrało się ok. 40 uczestników. Trasa nie przysporzyła większych trudności. Prowadziła przez Adamów, Rudę
następnie wzdłuż zbiornika ,, Brody” do Dziurowa. Nad wodą
parafialna grupa ,,Caritas” przygotowała ognisko z kiełbaskami
oraz słodki poczęstunek. Jak co roku dzieci i dorośli uczestniczyli
w wielu grach i zabawach. Niektórzy z nas zamiast piec kiełbaski,
przypiekali ,, nóżki”. Tematem przewodnim były kapelusze, które
oceniono pod koniec imprezy. W drodze powrotnej wzdłuż linii
kolejowej przez Kornatkę mogliśmy wypróbować krosowe możliwości naszych jednośladów. Rajd zakończył się ok. godziny 18.00.
Uważam, że imprezę możemy zaliczyć do udanych - słoneczna
pogoda i miłe towarzystwo są najlepszymi składnikami dobrej zabawy. W imieniu uczestników dziękuję ks. Grzegorzowi, zespołowi ,, Caritas” i Rycerzom Kolumba za zorganizowanie rajdu. Do
zobaczenia za rok.
DWK
Zdjęcia — Kamilla Przesłańska i Agnieszka Sitek
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Coś się kończy, coś zaczyna…
Tym razem nie będzie fantastyki Sapkowskiego, ale nasze realia. Wreszcie wakacje, czas
luzu i wolności. Dzieciaki odetchnęły z ulgą,
wiedząc, że zaczęła się „laba i nic nierobienie”,
ale radość budzi się także w nas, dorosłych.
Wreszcie możemy zrealizować rodzinny wyjazd, czy po prostu odpocząć w inny sposób
biorąc „zasłużony” urlop. Często nie zdajemy
sobie sprawy, że wokół nas wciąż coś się zmienia, coś się kończy i coś zaczyna. Dzieci we
wrześniu pójdą co prawda z powrotem do
szkoły, ale będzie to nowy, kolejny etap w ich
życiu. My wrócimy do pracy, gdzie niejednokrotnie dostaniemy nowe zadania, a nawet jeśli
odniesiemy wrażenie, że po naszym powrocie
nic się nie zmieniło, będzie to tylko wrażenie.
Wszak prawdziwe jest twierdzenie, że nigdy nie
wchodzi się to tej samej wody.
Ten temat, choć bardzo mało wakacyjny, podsuwam tym, którzy świadomie chcą zmieniać
coś wokół siebie. Może wakacje, czas odpoczynku warto wykorzystać do planowania nowych działań?. Może to dobry czas aby zacząć
podejmować nowe wyzwania? Z pewnością
każdy jest w stanie znaleźć płaszczyznę dla swojej aktywności, choć niejednokrotnie wymaga
to od nas zmiany dotychczasowego trybu życia.
Gdy coś się kończy to zaczyna się coś. Tylko
Pan Bóg jest Nieskończony. Choć wszystko
inne jest czasowe, zróbmy wszystko, aby po
odpoczynku, z nowymi pomysłami ruszyć
„aktywując się” w naszej lokalnej społeczności.
P.P.

WITRAŻOWE PODRÓŻE - N I E P O K A L A N Ó W
Pod koniec 1927 r. o. Maksymilian Kolbe
przeniósł rozrastające się wydawnictwo,, Rycerza Niepokalanej” z Grodna do majątku teresińskiego k. Sochaczewa. Pięciomorgowa działka podarowana przez przez księcia DruckiegoLubeckiego obejmowała podmokłą i nieurodzajną ziemię z atrakcyjną lokalizacją niedaleko
stacji kolejowej blisko Warszawy. Z czasem
teren rozrósł się do 28 hektarów. Do 1939 r. na
terenie klasztoru działało seminarium. Wybuch
drugiej wojny światowej zahamował rozwój
wydawnictwa, które otwarto dopiero 1 lipca
1945 r.. W 1952 r. władze komunistyczne cofnęły zezwolenie na działalność prasową, którą
wznowiono 14 września 1957 r. . W 1980 r. Jan
Paweł II nadał kościołowi w Niepokalanowie
tytuł bazyliki mniejszej. Odwiedził to miejsce
podczas drugiej pielgrzymki do Polski, 18
czerwca 1983 r.. Podczas Mszy Świętej przy
ołtarzu polowym nazwał Niepokalanów wielkim warsztatem franciszkańskiego apostolstwa.
Nasi młodsi parafianie znają sanktuarium
z pobytu wakacyjnego w domu rekolekcyjnym
w Niepokalanowie-Lasku, który jest domem
filialnym klasztoru. Ośrodek dysponuje dwoma
kaplicami i oratorium, salą konferencyjną
i dwiema salami rekreacyjnymi. Dla przebywających przygotowane są 2, 3 i 6- cio osobowe
pokoje oraz dwie jadalnie. Wyjazdy organizuje
Rycerstwo Niepokalanej z naszej wspólnoty
wspierane przez indywidualnych darczyńców.
Warto przyłączyć się do tej inicjatywy, ponieważ ta forma wypoczynku rozwija życie duchowe młodego pokolenia.
DWK

Benedykt XVI doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
Dnia 4 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Castel Gandolfo Jego Świątobliwość Benedykt XVI, papież emeryt, otrzyma godność doktora
honoris causa dwóch krakowskich uczelni: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Akademii Muzycznej w Krakowie. To wydarzenie
precedensowe: od kiedy kard. Joseph Ratzinger został wybrany na papieża nie przyjął ani jednego doktoratu honorowego, a od chwili rezygnacji
z urzędu biskupa Rzymu wycofał się z życia publicznego.
Na podstawie przyjętych recenzji Senaty obu uczelni zdecydowały o nadaniu tytułu doktora honoris causa Benedyktowi XVI. W uchwale uzasadniającej tę decyzję z dnia 20 kwietnia br. wymienił:
- wielki szacunek dla tradycji muzycznej Kościoła oraz niezwykłą wrażliwość na dialog muzyki z wiarą;
- okazywanie, przez wiele lat na wszystkich stanowiskach, jakie piastował, szczególnej troski o szlachetne piękno muzyki kościelnej i jej właściwe
miejsce w sprawowaniu świętych obrzędów liturgicznych Kościoła;
- podkreślanie w swoim nauczania znaczenia via pulchritudinis, która może stać się drogą poznania i wielbienia Boga dla współczesnego człowieka;
- odważne dawanie swoim życiem, posługą, nauczaniem i pracą naukową świadectwa Prawdzie, która umacnia wiarę chrześcijańską w czasach
duchowego zamętu spowodowanego przez liberalizm, postmodernizm i relatywizm oraz niestrudzone dążenie do przywrócenia Europie jej duchowego wymiaru;
- za życzliwe wsparcie działań uczelni zmierzających do przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie.
Natomiast Senat Akademii Muzycznej w Krakowie w uchwale z dnia 22 kwietnia br. jako zasługi uzasadniające swoją decyzję podał:
- wskazanie swoim przykładem wzorców postawy moralnej i obywatelskiej w wymiarze głęboko religijnym
i humanistycznym
- nauczanie, w którym odnosi się do wartości najwyższych, niezmiennie obecnych w ludzkim życiu i twórczości
- umiłowanie muzyki i wskazanie jej szczególnej roli jako integralnej części uroczystej liturgii Kościoła katolickiego, towarzyszącej człowiekowi w akcie wyznania wiary.
To fragment artykułu z 3 VII 2015 „NIEDZIELA”
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Alternatywa odpoczynku na Krymie,
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II PARAFIALNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WAKACJE Z BOGIEM” - LATO 2015

Dla tych, którzy są zmęczeni tradycyjnym wypoczynkiem na gorącej morskiej plaży - najlepsze miejsca w których można nie tylko odpocząć, ale również poprawić swoje zdrowie
w wodzie ze źródeł termalnych.
Właściwości lecznicze wód termalnych znane były od czasów Imperium Rzymskiego.
Na Zakarpaciu znajduje się ponad 50 źródeł termalnych o różnej mineralizacji. Najbardziej
popularne ośrodki to Beregovo, Kosino, Velyatino, Dowge i miasto Mukaczewo.
Beregovo - Ośrodek w Beregovo ma wiele źródeł i dwa kompleksy basenów z wodami termalnymi, w którym można pływać, zarówno latem, jak i zimą.
Woda jest bogata w żelazo, sód, potas, jod i fluor. Taki skład jest tylko w czterech miejscach
na świecie: Islandia, Nowa Zelandia, Wyspy Kurylskie i ukraińskie Beregovo. Zasolenie wody
- to 24%. Wody te mają pozytywny wpływ na organizm, stabilizują układ nerwowy, chronią
przed chorobą Alzheimera, leczą choroby układu krążenia, pomagają ustabilizować tętno,
zmniejszyć otyłości, łagodzą bezsenność, przywracają równowagę hormonalną, pomagają
w bólach głowy i stawów.
Kosino - W miejscowości Kosino wystepuje mineralna woda termalna z pokładów rozciągających się od Hiszpanii, Francji, przez Włochy, Serbię, Chorwację, Austrię, Szwajcarię i Węgry.
Te gorące źródła są podobne do tych w węgierskim kurorcie - "Hajdúszoboszló". Woda
w basenie ma kolor żółto-brązowy. Wody są odpowiednie do leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego, urazów kości, układu sercowo-naczyniowego, chorób skóry i układu nerwowego, jak również są skuteczne przy usuwaniu soli z nerki.
Velyatino - We wsi (dzielnicy) Chustu, na zboczu wzniesienia, zbudowano sanatorium wykożystujące wodę ze źródła termalnego mającego wysoką zawartość jodu i bromu (Br ma uspokajający wpływ na organizm człowieka). Woda wypływa z głębokości ponad 1 km, o temperaturze 40° C. Leczone tu są choróby narządu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia
i układu nerwowego. Ośrodek stosuje w leczeniu kąpiele błotne. Woda do kąpieli w basenach
termalnych w plenerze zawiera bor, brom, chlorek sodu. Zabiegi trwają od 10 do 25 minut.
Dowge - Na Zakarpaciu, w okolicy miasta Irszawa, leży jedno z największych złóż metanu
i występują jodo-bromowe wody termalne. Woda jest stosowana do kąpieli w sanatorium
"Borżawa" przy leczeniu chorób układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego.
Mukaczewo - Okolica Mukaczewa jest bogata w siarczkowe wody termalne, zawierające
metan, azot i chlorek sodu.
W odległości 4 km od górującego nad Mukaczewem zamku, znajduje się turystyczno - rekreacyjny kompleks "Latorica". Położony w parku obok rzeki i stadionu, działa przez cały rok.
Leczone są choroby układu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego, skóry, układu
oddechowego, górnych dróg oddechowych, układu krążenia, ginekologiczne. Temperatura
wody w basenach - do 35 ° C.
Zwiedzając opisane uzdrowiska, w miejscowości Chust miałem okazję rozmawiać po
polsku z proboszczem miejscowego kościoła rzymsko-katolickiego. Relacja z tego spotkania
w kolejnym numerze.

Już po raz drugi zapraszamy wszystkich parafian do
udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą .
„Wakacje z Bogiem”, który organizujemy w naszej
parafii.
W czasie naszych wakacyjnych wyjazdów, wypoczynku spróbujmy znaleźć takie sytuacje, motywy,
przedmioty, które zaświadczą, że jesteśmy chrześcijanami i nigdy nie robimy sobie wakacji od Boga.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak
i dorośli. Każdy może zgłosić dwie prace fotograficzne. Zdjęcia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: lazy@poczta,onet.pl
w formacie

A.C

JPG /mile widziana dobra rozdzielczość/ W tytule
wiadomości - należy wpisać tytuł konkursu, czyli
„Wakacje

z

Bogiem

2015”. W treści – imię,

nazwisko, wiek /jeśli autorem jest dziecko lub
młodzież/, osoby dorosłe wpisują — O.D. Pełny regulamin konkursu na stronie internetowej

Parafii

www.parafialazy.cba.pl
TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 31 sierpnia
2015r. Zapraszamy także do kontaktu osoby które
chciałyby dołączyć do grona fundatorów nagród.
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI Z BOGIEM –
zespół redakcyjny Zwiastuna

H U M O R
- Na lekcji religii
- Dzieci - jaka według was jest najpiękniejsza modlitwa.
- Kamil odpowiada - dla mnie to modlitwa przed jedzeniem.
- Tato, czy kiedy będę tak duży jak ty, to będę mógł robić, co mi się podoba?
- O nie synku. Wtedy zapewne będziesz żonaty.
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Starachowicach (Łazy)
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