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Tradycyjnie już każdego roku miesiąc sierpieo jest ogłaszany przez Kościół w Polsce miesiącem
trzeźwości. By nie zatracid wyjątkowości tego miesiąca Kościół wzywa nas, abyśmy uwolnili się od
plagi pijaostwa poprzez całkowitą abstynencję podejmowaną na jeden miesiąc.

Kalwaria Zebrzydowska
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Święty Jan Paweł II, po wyborze na stolicę piotrową w pożegnalnym przemówieniu powiedział
do Polaków m. in.: „Proszę was, abyście się przeciwstawiali wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeostwa, co czasem może aż zagrażad jego egzystencji i dobru
wspólnemu”.
Inny, znany wszystkim człowiek, bez reszty oddany pracy na rzecz ludzi uzależnionych -Marek Kotaoski, w jednym z wywiadów mówił: „Jedyną siłę, która może ludzi uzależnionych rozpogodzid i
pokazad, że mają serca i znaleźd klucz do tego serca jest właśnie Jezus i nasza wiara. Bez Niego nic
nie można zrobid”.
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Zakarpacki tygiel narodów i religii
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Wakacje z Bogiem, czyli konkurs fotograficzny
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SI ERPI EŃ MI ESI ĄCEMTRZEŹWOŚCI

Czy są szanse, że w tym roku będzie lepiej niż w latach poprzednich?
Na drogi
wyjedzie mniej kierowców "po kielichu"?
Mniej będzie awantur
domowych i pijaków na ulicach?
Smutne to, ale mało prawdopodobne.
Jak to jest, że panuje u nas takie społeczne przyzwolenie na picie?
Dlaczego bagatelizujemy jego skutki, a nawet traktujemy to jako okolicznośd łagodzącą?
—————————————————

Jak powiedzieć alkoholikowi, że potrzebuje pomocy?
Przyjaciel może przyjść do domu alkoholika i powiedzieć: „wiesz bracie, niepokoję się tym, że pijesz.

Możesz mnie wyrzucić za drzwi, jeśli masz ochotę, ale chcę Ci pomóc. Wydaje mi się, że rozumiem,
co przeżywasz.”
Żona nie powinna się przejmować żadnymi groźbami. Musi działać. „ Mężu mamy tylko jedno wyjście

z sytuacji. Musisz się leczyć w ośrodku odwykowym, albo doprowadzisz do swojej śmierci. Decyzję
powinieneś podjąć natychmiast.”
Lekarz domowy powinien np. powiedzieć: „Pana dolegliwości spowodowane są za dużą ilością

alkoholu. Trzeba się natychmiast skontaktować z terapeutami.”

Napomknięcia i aluzje są bardzo dobre, ale ten, kto naprawdę przejmuję się losem alkoholika, musi stanąć
z nim twarzą w twarz i liczyć się z gwałtowną odmową. W sześciu przypadkach na dziesięć alkoholik czeka,
że się nim ktoś zainteresuje. Niejedna żona przez całe lata namawia męża, żeby się leczył, ale on dobrze wie,
że jej groźby nie zostaną zrealizowane. Dlatego tak duże pole do popisu mają tutaj przyjaciele.
Lepiej by kilka osób próbowało przemówić alkoholikowi do rozumu. Żonę może zlekceważyć, pójdzie do innego
lekarza, księdzu powie, żeby się nie wtrącał. Prawdziwy przyjaciel ma najwięcej szans. Pijący nałogowo wie,
że nie ma on żadnych nieuczciwych zamiarów. Kiedy Ci dobry przyjaciel mówi wpadłeś w tarapaty, powinieneś
mu uwierzyć.
DS i DR

Święty

p r z y p o m i n a:

„Jeśli każdy będzie się liczył nie
tylko z interesem własnym, ale również
z interesem społecznym; jeśli w działaniach
gospodarczych nie zabraknie troski o
najuboższych i najbardziej potrzebujących –
wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi
wysiłkom” (5.06.1991).

Każdego roku w ostatnią niedzielę lipca odbywa się Ogólnokrajowy
Zjazd Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Tegoroczny zjazd
pod hasłem „Rycerstwo Niepokalanej nadzieją na lepszy świat" odbył
się w dniach 25-26 lipca i uczestniczyło w nim 42 osoby. Naszą parafię
reprezentowało 5 osób, reszta inne parafie w mieście oraz parafię
p.w. Św. Leonarda w Mircu. Pielgrzymom sprzyjała pogoda, a wspólny,
upiększony śpiewem duch modlitwy w różnych intencjach, poprzedził
konferencją, której tematem było: „Maryjne wezwanie do nawrócenia" .
Główna Msza Św. w Bazylice odbyła się o godz. 11.30. Przewodniczył
jej Gwardian i Asystent Narodowy o. Mirosław Bartos OFMConv wraz
z Prezesem O. Stanisławem Piętką i wieloma innymi kapłanami.
Nasz Sztandar Niepokalanej, wśród setki innych, Rycerze prezentowali
godnie i z radością. Dar Ołtarza w kwocie 300 zł od uczestników Pielgrzymki przeznaczony został na Światowe Dni Młodzieży dla Rycerstwa
w Polsce, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016r. w Krakowie. Po
Mszy Św. Ojcowie i Bracia Franciszkanie tradycyjnie ugościli wszystkich
„pyszną” grochówką. W drodze powrotnej gimnazjalna młodzież pozostała na tygodniowy wypoczynek w Lasku, a uczestnicy Zjazdu odwiedzili Matkę Bożą Jazłowiecką w Szymanowie, która wyprasza u Jezusa
potomstwo dla kobiet, które mają trudności bycia matkami. Zwiedzili
również Sanktuarium z XVI w. Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, w której czczony jest wizerunek Świętej Rodziny. Dzięki
Opatrzności Bożej i opiece Niepokalanej wszyscy szczęśliwie i z chęcią
kolejnego pielgrzymowania powrócili do swoich domów.

MARYJNE
WEZWANIE
DO
NAWRÓCENIA

Zofia Falkiewicz

Modlitwa
Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię,
byłeś wodzem i drogą,
Otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki.
Daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani
i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze,
Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi.

Pielgrzyma
Dozwól, abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko
i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie są w stanie osobiście wybrać się pieszo do
Częstochowy: ludzi chorych, w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne, niemających
urlopu, czy zobowiązanych do opieki nad bliźnimi – zapraszamy do wzięcia udziału w duchowym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w ramach tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Będzie to nasza grupa pielgrzymkowa, której patronuje Św. Jan Paweł II.
Pielgrzymów duchowych zapraszam do zapisu w zakrystii i na wspólny różaniec o 16.30

KALENDARIUM
15 VIII 1915 r. biskupi polscy z trzech
zaborów wydali orędzie potępiające
wcielanie Polaków do armii zaborczych
i zmuszanie ich do bratobójczej walki.
6 VIII 1978 r. w święto Przemienienia
Pańskiego w wieku 81 lat zmarł Papież
Paweł VI, którego pontyfikat związany
był z głębokimi reformami w Kościele
oraz Kurii Rzymskiej.
10-15 VIII 1991 r. pod hasłem przewodnim,, Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” św. Jan Paweł II zwołał
VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej
Górze. Uroczystości zgromadziły
1.600.000 uczestników z całego świata.
Słowa do hymnu ,,Abba Ojcze” napisał
Jan Góra OP.
D.W.K

Ogólny plan dnia pielgrzyma duchowego wygląda następująco:
modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
różaniec, litania do Matki Bożej;
Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);
w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00
modlitwa Pielgrzyma

O G Ł O S Z E N I E !!!
6 sierpnia 2015r. /czwartek/ wyrusza
XXXVII Starachowicka Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę.
Zapisy od 2 sierpnia w godz. kancelaryjnych w parafiach: Wszystkich Św.,
Św.Trójcy, Judy Tadeusza, NSJ,
MBNP, Niepokal. Poczęcia NMP
w Starachowicach, a w w dniu wyjścia
pielgrzymki od godz. 7-ej w parafii
MBCz. na Łazach, gdzie też będzie
sprawowana 6 VIII. o godz. 8-ej
Msza Św. Po niej wyjście na pielgrzymi szlak. Koszt pielgrzymki 60 zł.
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WITRAŻOWE PODRÓŻE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
W skład sanktuarium pasyjno — maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wchodzą bazylika
i klasztor oraz 42 kaplice i kościoły porozrzucane przy wijących się dróżkach u szczytu Góry
Żar. To niezwykłe położenie nadało temu miejscu miano Polskiej Jerozolimy. Od 1999 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a rok później uznane za Pomnik historii przyciąga pielgrzymów już od 1609 r. , kiedy Mikołaj Zebrzydowski zakupił w Loreto poświęconą
przez Papieża Sykstusa V srebrną figurę Matki Bożej Anielskiej. Wielkim wydarzeniem dla
sanktuarium było podarowanie w 1641 r. obrazu Matki Bożej, który uznany został za cudowny
i pośredniczący w udzielaniu Łask Bożych. Od tego czasu Kalwaria stała się ważnym ośrodkiem kultu maryjnego w Polsce. Miejscem, które wywarło ogromny wpływ na życie duchowe
Karola Wojtyły. Od XVII w. każdego 14 sierpnia odbywa się procesja zaśnięcia Matki Bożej.
Wierni modlą się w drodze pomiędzy Domkiem Maryi, a Jej Grobem. Teksty nabożeństw składających się z trzech części: Boleści, Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej napisał Mikołaj ze
Skalbmierza. Z czasem wprowadzono modlitwy i kazania odprawiane przy siedmiu kaplicach.
Po pierwszym rozbiorze wojsko i salwy armatnie zastąpiła asysta dziewcząt z różnych miejscowości. Na początku XX w. pojawiły się grupy młodzieży męskiej, a po II wojnie światowej
łacińskie nabożeństwa zastąpiono nieszporami w języku polskim.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przyciąga tłumy pielgrzymów, a pośród
nich ludzi młodych, którzy obchodzą dni skupienia modlitewnego. Warto nawiedzić sanktuarium, które w sposób wyjątkowy wycisza i skłania do modlitewnych refleksji.
Podczas pielgrzymki w 1979 r. Jan Paweł II powiedział: Kalwaria ma w sobie coś takiego, że
człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? Może i to naturalne piękno krajobrazu,
który się stąd roztacza u progu polskich Beskidów...”
DWK

S I E R P N I OW E

ROCZNICE

Sierpień to wyjątkowy miesiąc który przypomina nam o wielu wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny.
Rozpoczyna go rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a kończy podpisanie Porozumień Gdańskich. Te dwa wydarzenia w pewien umowny sposób spinają cały ten okres. W rozpoczynający się sierpień weszliśmy rykiem syren przypominającym Powstanie, które mimo przegranej
jest przykładem bezprzykładnego bohaterstwa.
Porozumienia Gdańskie, najbardziej znane porozumienia podpisane przez komunistyczne władze PRL ze strajkującymi, kończyły nie tylko sierpień,
ale także blisko dwa miesiące strajków o lepszy byt i rozszerzenie swobód obywatelskich. Ale jest także coś więcej co łączy te wydarzenia: są to
ludzie, którzy w nich uczestniczyli. Sztandarowym wręcz przykładem jest z pewnością ks. Stefan Wyszyński, który w czasie powstania Warszawskiego pełnił funkcję kapelana wojskowego w lasach Kampinosu, a w 1980r., już jako Prymas Polski wspierał idee ruchu Solidarności.
Pomiędzy tymi rocznicami jest przypomnienie Bitwy Warszawskiej, która nie bez przyczyny nazywana jest Cudem nad Wisłą. Cud – pomimo
doskonałej taktyki jaką zastosował marszałek Józef Piłsudzki - to określenie bardziej duchowe niż wojskowe. Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, które przypada w tym dniu z pewnością stanowiło także spore wzmocnienie w walce. Była to wszak walka nie tylko o granice, ale
także walka o wiarę którą Sowieci tępili w szczególny sposób.
Pamiętając o tych wydarzeniach, pamiętajmy także o ich bohaterach, tych wielkich i tych o których historia nie wspomina.

Pocztówka z wakacji
Cześć! Pozdrowienia z „Przyczepkowa”. Jest fajnie, ale…
Jeszcze kilka lat temu była to mała cicha miejscowość z rybackim portem, który nadawał jej
niezwykłego charakteru. Dziś ciężko przejść ulicą, aby kogoś nie potrącić. Turyści wędrują
tam i z powrotem szukając coraz to lepszych atrakcji, a cała miejscowość zamieniła się
w zbiorowisko sklepów, budek, salonów gier i kawiarni. Bezpowrotnie minął czas spokojnego miasteczka ze starymi rybackimi domkami.
Nawet wielki krzyż który witał przybywających na rogatkach jedynej prowadzącej do tej
miejscowości ulicy musiał ulec naporowi teraźniejszości. Choć jeszcze stoi, to wyziera zza
niego szereg reklam, daszków i szyldów. No cóż – każdy metr ziemi jest tutaj bardzo drogi.
Ma się wrażenie, że komercja zwycięża. Kto wie, czy za rok jeszcze go tu zobaczę. Na
wszelki wypadek zrobiłem zdjęcie.
I choć nie można wymagać, aby ktoś nie unowocześniał sobie życia, to jednak czegoś w sercu żal.
Pozdrawiam Paweł

P.P.

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

„WITACZ”

HUST

Jak co roku w sierpniu obchodzimy święto parafialne, które rozpocznie się uroczystą Mszą Św. a następnie zapraszamy
w imieniu organizatorów — Caritas, Rycerzy Kolumba oraz
wszystkich darczyńców do wspólnej zabawy. To dzięki przychylności i szczodrobliwości, będą się mogły odbyć wszelkiego rodzaju zabawy z nagrodami, spróbujemy ciast, itp... Bedzie też
koncert zespołu, ale to niespodzianka! ZAPRASZAMY

Zakarpacki tygiel narodów i religii
Z górujących nad Równiną Zakarpacką wzgórz widać niezliczone wieże kościołów, często
po kilka w każdej wsi - odpowiednio do liczby wyznań. Wiele z nich wznosi się nad kościołami
rzymskokatolickimi, które to wyznanie przeważa wśród zamieszkałej tu licznie ludności węgierskiej.
Teren ukraińskiego Zakarpacia administrowany jest przez biskupa Diecezji Mukaczewskiej
obrządku łacińskiego - Antala Majnek z Zakonu Ojców Franciszkanów.
Tym razem kilka słów o Huście, trzecim najbardziej zaludnionym mieściena Zakarpaciu.
Położony jest u podnóża gór, u zbiegu rzeki Rica i Tisa, na trasie do Lwowa. Historia miasta
rozpoczyna się w 1090 r. Na wulkanicznej górze znajdującej się na obrzeżach miasta, zbudowano zamek - twierdzę do ochrony kopalń soli w Solotvyno. Kościół św. Elżbiety (XIII-XIV
wiek) zbudowany w stylu gotyckim, typu obronnego. Od wschodu wzmocniony przyporami, na
fasadzie zachodniej - wieża, która służyła jako dzwonnica. Obecnie jest to zbór protestancki.
W 1799 roku zburzono część wschodnią zamku, a materiał użyto do budowy kościoła katolickiego i budynków rządowych. W XVIII wieku katolicy wybudowali nowy, barokowy kościół pw.
Św. Anny.
Po spotkaniu z polskimi Siostrami ze zgromadzenia Franciszkanek w Winogradowie, spotkanie z proboszczem kościoła w Huście - Aleksandrem Sulinczakiem też mnie
zaskoczyło. Okazało się, że oprócz węgierskiego i ukraińskiego, zna język polski, rosyjski i słowacki. W kościele odprawiane są msze: o 9.00 - po węgiersku, o 10.30 - w języku ukraińskim.
W okolicy można zobaczyć wiele wiosek z bogatą historią, kryjącą się w starych świątyniach. Miejscowe władze starają się zainteresować turystów organizując skanseny i punkty
informacyjne.
Nawet dla wyróżnienia kilku miejscowości, na "witaczach" użyto alfabetu "rowasz” - pisma
runopodobnego. Na Węgrzech w czasach przedchrześcijańskich pisano w rowaszu. Dziś
rovásiras ma znaczenie symbolu węgierskości. Jest używany w węgierskich organizacjach
skautowych. Alfabet "rowasz" jest podobny do "gładolicy" - najstarszego pisma słowiańskiego.
Stworzenie pisma przypisuje się misjonarzowi - apostołowi - św. Konstantemu zwanemu
Cyrylem, który wraz z bratem Metodym zapisał w IX w. za jego pomocą język słowiański.
KOŚCIOŁY ZAKARPACIA

A.C

II PARAFIALNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WAKACJE Z BOGIEM” - LATO 2015
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

- Niech pan pogłaszcze tego pieska - mówi chłopiec.

JPG /mile widziana dobra rozdzielczość/ W tytule

- Dlaczego mam głaskać?

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

- Bo chcę zobaczyć czy gryzie.
***
- Rozmawiają dwaj więźniowie:
- Jak wpadłeś?
- Mój syn pisał wypracowanie na temat - Co robi mój ojciec?
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Starachowicach (Łazy)
Redaguje Zespół: ks. Grzegorz Roszczyk, Dorota Chyczewska, Irena Górecka /skład/,
Renata Minda - Juda, Donata Witkowska-Kowal, Paweł Perchel / zdjęcia, str. www /,
Lidia Wolszczak
Współpraca przy n-rze : Andrzej Cygan i Zofia Falkiewicz

