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CZERWIEC – MIESIĄC POŚWIECONY
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
Kiedy mówimy o sercu, myślimy o miłości, o darze z siebie, o dobru dla drugiej osoby.
Darem od Boga, jest każdy i każda z nas dlatego, że dobro ma się rozszerzać również za naszym pośrednictwem. Tego chce od nas sam Bóg, bo on jest miłością. Jezus objawiając nam swoje Najświętsze
Serce, pragnie, aby z niego czytać wielkie dzieło którego dokonał Bóg. Ono jest otoczone cierniem,
który oznacza, że jesteśmy często skrepowani więzami grzechu, on je wziął i zaniósł na krzyż. Co jeszcze jest widoczne w Sercu Jezusa? – otwartość na człowieka i na prawdę o jego nędzy grzechu. Jego
serce zostało przebite, abyśmy my się do niego zbliżyli, bez skrępowania, jakiego doświadczyli po popełnionym grzechu pierwsi rodzice. I śmiało można powiedzieć, że dostęp do nieba został na nowo
przed nami otwarty, w przeciwieństwie do zamkniętego raju i zamkniętej drogi do szczęścia. Pan Bóg
przez swego syna niczego nam nie zamyka, wręcz przeciwnie - otwiera, To my sami zamykamy nasze
serca. W XVII wieku św. Małgorzata otrzymała obietnice serca Pana Jezusa. Postarajmy się w tym miesiącu rozważyć je, przemodlić i przemedytować, bo Boże Miłosierdzie i Kult Najświętszego Serca Pana
Jezusa są ze sobą ściśle związane i nawzajem się uzupełniają. Bo Serce Jezusa to źródło Bożego Miłosierdzia.
Ks. Sławomir K.
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Mamy nowego Świętego Polaka

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:

Dziś 5 czerwca w Rzymie, papież Franciszek ogłasza dwoje nowych świętych, wśród nich
Polaka – Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są autentycznymi wzorami życia i orędownikami u Boga, oraz że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła
i świata naszych czasów.

„Każdy może spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to,
co słyszała Błogosławiona Faustyna:
„Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze
z tobą”

Ojciec Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. W młodości kilka razy otarł się o śmierć. Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu trudności w nauce, a później z powodu wojen i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał się wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem.
Mając ponad 40 lat, założył pierwszy polski zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów, które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70 lat, umarł
w opinii świętości w Górze Kalwarii i tam został pochowany. W ramach przygotowań do obchodów
Tysiąclecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński w 1964 r. powiedział: Ojciec Papczyński znał swój
Naród i wiedział, co jest jego mocą i siłą. Dlatego dał Narodowi takie rady, które i dzisiaj są na czasie.
Jego życie i postać są nadal aktualne; […] musimy go naśladować.

Jan Paweł II Łagiewniki 7.06.1997.

Ojciec Papczyński zachwycał się pięknem życia i widział w nim dar Trójcy Świętej. Pisał: Wiedz, że zostałeś stworzony z niczego, […] dzięki mądrości Boskiego Artysty zostałeś uczyniony tak piękny, że
oprócz niebian wyglądem zewnętrznym przewyższasz wszystkie stworzenia. Bóg okazuje ci życzliwość
z czystej, bezinteresownej miłości.
Świadom rosnącej wówczas plagi alkoholizmu, słowem i własnym przykładem uczył trzeźwości i wskazywał drogę do wewnętrznej wolności. Wszelkie dzieła miłosierdzia podejmował z miłości do Boga
i człowieka, ale też z miłości do Ojczyzny. Pisał, że przez Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, czemu
warto całkowicie się oddać i poświęcić.
Ks. Grzegorz R.

ŚWIĘTY
STANISŁAW PAPCZYŃSKI

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZIN
W niedzielę, 15 maja 2016 r. , z Parafii pw. Wszystkich Świętych wyruszył Marsz dla Życia
i Rodziny. Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy przeszli ulicami Konstytucji 3 Maja
i Armii Krajowej na Plac pod Skałkami, gdzie odbył się piknik rodzinny. Na scenie występowały grupy artystyczne z naszego powiatu. Były również gry i zabawy oraz drobne upominki. Nad bezpieczeństwem czuwał patrol policji oraz grupa sanitariuszy kierowana przez
Rafała Zdziecha. Współorganizatorami imprezy byli Rycerze Kolumba. ,, Zimna Zośka” nie
popsuła zabawy, a uczestnicy mogli ogrzać się grochówką, którą wydawali nasi parafianie
Państwo Elżbieta i Michał Celuchowie, Panowie Józef Maciąg i Marek Kowal. Przypadająca tego dnia uroczystość Zesłania Ducha Świętego była dniem ustawowo wolnym od pracy.

D.W.K.

17 maja 2016 zapamiętamy
jako dzień Imienin naszego Księdza
wikariusza Sławomira Kośniewskiego.
Posługę kapłańską sprawuje w naszym
kościele niespełna rok, ale poznaliśmy
Go jako świetnego retora, nie tylko
w kościele, lecz również w naszym parafialnym piśmie. Życzenia wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej na swojej kapłańskiej
drodze składali przedstawiciele grup
parafialnych i naszej niewielkiej społeczności parafialnej na Łazach. Szczęść
Bożę Księżę Sławomirze!

Ogólnopolski Zjazd Rycerstwa Niepokalanej
Krajowy Zjazd MI każdego roku przypada na ostatnią niedzielę lipca, ale z racji przypadających w
tych dniach ŚDM w Krakowie tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Rycerstwa Niepokalanej odbył się również
w szczególnym dniu 28 maja tj. w 35 -tą rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego
oraz 75 -tą rocznicę przewiezienia Św. Ojca Maksymiliana z więzienia na Pawiaku w Warszawie do Auschwitz, gdzie oddał swe życie za ojca rodziny - F. Gajowniczka i zmarł męczeńską śmiercią 14 sierpnia.
Dzień Modlitwy rozpoczęty różańcem w Sanktuarium i Eucharystią pod hasłem: Św. Maksymilian znakiem "NOWEGO ŻYCIA w CHRYSTUSIE..." z uwagi na dobrze zorganizowany program był dla
wszystkich 18-tu uczestników, bogaty w przeżycia - min. przejście przez Bramę Miłosierdzia, Konferencje ks.
prof. Tadeusza Guz, Droga Krzyżowa, wieczorny różaniec ze świadectwami wiary.... Msza Św. o 22:00 w
Bazylice Niepokalnowskiej zakończyła ten wspaniały dzień...
DZIĘKUJEMY Bogu za śliczną pogodę i obfite łaski ubogacenia się apostolstwem św. Maksymiliana
i bezgranicznego oddania się we wszystkim Maryi, która zawsze prowadzi do Jezusa... musimy tylko naprawdę ZAWIERZYĆ...
Dziękujemy Ojcom i braciom Franciszkanom za obfity obiad ( jak zwykle z Domu Matki nikt nie odjechał
głodny ) oraz za wszelkie dobro jakie się tam czuje i otrzymuje..Przykre jest tylko TO, że z naszej parafii
było, aż 3 osoby..
Pozostawiam to Opatrzności i polecam wszystkich Maryi, aby mogła na nowo wszystkich: rozproszonych,
zagubionych przygarnąć pod swój płaszcz i przytulić tak do SERCA, by każdy poczuł, że jest Jej
i zapragnął bycia tylko z Niepokalaną dla Jezusa… Franciszkanie ZAPARASZAJĄ za rok !
Zofia Falkiewicz

Boże Ciało z powtórką
Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej połączona była z rocznicą
pierwszej Komunii Świętej. 26 maja br. podczas Mszy św. dzieci „rocznicowe” wspominały przyjęty rok temu sakrament. Jako, że był to jednocześnie „Dzień Mamy” nie
mogło także zabraknąć i tego akcentu: mamy otrzymały kwiaty od swoich dzieci.
W dniu tym przypadała także 26 rocznica święceń ks. Grzegorza Roszczyka. Życzeniami oraz kwiatami przypomnieli o tym przedstawiciele Róż Różańcowych oraz Rycerstwa Niepokalanej.
W procesji która wyruszyła po Mszy Św. uczestniczyło wielu parafian. Najświętszy
Sakrament, z pomocą Rycerzy Kolumba na zmianę nieśli oraz modlitwy przed poszczególnymi ołtarzami prowadzili, ks. Grzegorz oraz ks. Sławomir. Błogosławieństwa obejmowały tak uczestniczących w procesji jak i miejsca w których żyjemy na co dzień.
Procesja ulicami jest naszym publicznym wyznaniem wiary. Pokazuje radość z faktu
bycia katolikami, a jednocześnie przypomina innym, że wiara winna być związana
z naszym codziennym życiem, a nie tylko z niedzielną Mszą Św.
Uroczystość Bożego Ciała zakończyło odśpiewanie "Te Deum Laudamus", czyli
P.P
"Ciebie, Boga, wychwalamy”
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TROCHĘ HISTORII

PRYMAS

NIEZŁOMNY

cz. 9

Stefan Wyszyński miał 45 lat, gdy został biskupem. ,, W pierwszej chwili nie wyobrażałem sobie, że mogę opuścić Włocławek i dopiero
co zorganizowane seminarium … Musiałem jednak ustąpić, bo kardynał Prymas August Hlond, który mi zwiastował wolę Stolicy Apostolskiej,
powiedział: >>papieżowi się nie odmawia<<”. Od połowy kwietnia odprawiał Msze św. w intencji powrotu księży profesorów z niemieckich obozów koncentracyjnych. Postanowił, że jeżeli nie wrócą nie zostawi seminarium bez wykładowców i nie przyjmie nominacji. Czterech profesorów
przyjechało do Włocławka 1 maja 1946 roku. Następnego dnia udał się na Jasną Górę, gdzie rozpoczął rekolekcje, a 12 maja przyjął sakrę biskupią.
Ingres do katedry w Lublinie odbył się w niedzielę 26 maja 1946 roku. Uczestniczyło w nim 50 tys. osób. Podczas kazania powiedział:
,, wyższą mądrością jest współpraca niż walka klas. Dobrze pomyślana współpraca znajdzie miejsce i dla Boga w fabryce, i dla zasad moralnych
w gospodarce, i dla sprawiedliwości w rozdziale dochodu społecznego, i dla robotnika w życiu obywatelskim i gospodarczym, i dla uznania
godziwych pragnień awansu społecznego”.
Rozpoczął odbudowę seminarium i katedry. Zreorganizował pracę kurii tworząc wydziały duszpasterski, gospodarczy i spraw szkolnych, wspierał
odrodzenie stowarzyszeń religijnych i rozwijał wspólnoty różańcowe. Przy powołanej Caritas utworzył referat do walki z alkoholizmem zalecając,
żeby przy parafiach powstawały ,,Bractwa Trzeźwości”. Zainicjował akcję duszpasterską, przygotowującą wiernych do pełnego i ś wiadomego
uczestniczenia we mszy, wyjaśniającą i uczącą ludzi tekstów liturgicznych oraz śpiewu, prowadzonego wówczas po łacinie. Jako biskup współredagował ,, Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”. Przez trzy lata pracy w diecezji lubelskiej odwiedził 80 z 2444 parafii zaczynając od rejonów najbardziej zniszczonych przez wojnę. Wspierał zapał parafian w odbudowie kościołów. W listach pasterskich stawiał akcent na dwie sprawy. Pierwsza to odbudowanie moralności uświadamiając, że okrucieństwa wojny były rezultatem odrzucenia Boga przez człowieka.
W 1947 roku zalecił księżom, żeby za temat cyklu kazań pasyjnych uczynili poszanowanie życia bliźniego, walkę z pijaństwem, kradzieżami, niszczeniem dobra publicznego i obłudą. Drugą sprawą było upomnienie się o prawo ludzi wierzących do wyznawania Boga i nauczania religii w szkołach. W jednym z listów na Adwent 1946
roku napisał: ,, nieszczęściem tego świata jest, że pragnie on wyzwolenia człowieka,
ale bez Boga”.
Władze po zlikwidowaniu opozycji politycznej i po sfałszowanych wyborach do sejmu w 1947 roku zaczęły zaostrzać kurs wobec Kościoła .Według ustaleń
Mirosława Biełaszki w okresie lubelskim donosiło na niego 16 informatorów. Pośród
nich byli również księża o pseudonimach ,, 44” , ,, Wir”, ,, Michał”.
W latach 1947-48 zajął się pracą dydaktyczną na KUL. Z jego inicjatywy
powstał Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Sam wykładał na wydziale Prawa i Nauk
Ekonomiczno-Społecznych oraz w Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych
Wsi. Był bardzo popularny i lubiany przez młodzież i inteligencje katolicką Lublina.
Mówił innym językiem niż przedwojenni hierarchowie, był dobrze zorientowany
w sprawach społecznych i odważnie wypowiadał swoje racje.
D.W.K.
Bp Wyszyński z młodzieżą.

Najmłodsi z Bogiem w sercu
W niedzielę 29 maja br. 23 dzieci przyjęło sakrament Komunii
Św. Przed kościołem przywitał ich ks. Proboszcz. Krótka modlitwa przy
grobie ks. Borończyka, błogosławieństwo rodziców i wszyscy wchodzą do
kościoła na uroczystą Mszę Św.
Kazanie ks. Grzegorza nawiązywało do pokarmu którego potrzebujemy.
Pokarmem duchowym jest oczywiście Ciało Chrystusa, które po raz
pierwszy , chwilę później otrzymały dzieci. Pierwsza Komunia Św. jest
początkiem głębszego poznawania Chrystusa. Ks. Grzegorz podziękował
także wychowawcom za trud nauki, a rodzicom za katolickie wychowanie
i wskazywanie Boga.
W końcowej części liturgii dzieci otrzymały małe chlebki ze znakiem krzyża którymi mieli podzielić się z najbliższymi.
P.P.
Po Mszy nie zabrakło pamiątkowych wspólnych zdjęć.

CUDZE CHWALICIE...

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

COFNIJMY WSKAZÓWKI ZEGARA...
W niedzielne popołudnie 29 maja 1988 roku o godzinie
18.00 odbyły się otwarte dla wszystkich parafian obrady
Komitetu Budowy Kościoła, który działa przy parafii od
trzech lat. Przez pierwszy tydzień maja parafianie zgłosili
36 osób kandydatów.
Ostateczny skład komitetu na rok 1988/89:
ulica Łazy: Bernaciak Mieczysław, Cieśla Zenon, Majchrzyk Włodzimierz, Mrozik Kazimierz, Pater Edward,
ulica Długa: Borowiec Polikarp, Banasik Mieczysław,
Sikora Bolesław, Tobiszewski Jerzy, Topolscy Stanisław
i Kazimierz, Wasila Adam, Rygał Rudolf,
ulica Iłżecka: Górecki Czesław, Chmielewski Marian,
Fader Aleksander, Oczkowski Józef, Stawski Zygmunt,
Słomiński Władysław, Pabiasz Andrzej, Tchurz Józef,
ulica Boczna: Pater Stanisław, Janikowski Tadeusz, Zygadlewicz Jan, Lech Waldemar,
ulica Zgodna: Panowie Szczych i Lipiec, Mazur Edward,
ulica Jodłowa: Cieciora Jan,
ulica Krańcowa: Pocheć Antoni,
ulica Górzysta: Gonciarz Antoni i Ryszard,
ulica Polna: Brzozowski Jerzy, Piekarski Karol, Swat
Zenon, Kozłowski Bolesław, Chmielewski Jan,
ulica Wspólna:Zając Bogusław,
ulica Przeskok: Łygan Tadeusz, Stajniak Andrzej,
ulica Cmentarna: Zieliński Stanisław,
ulica Sąsiedzka: Bies Franciszek.
Podsumowując działania budowlane w miesiącu maju
parafianie bardzo licznie przybywali na plac budowy.
W pierwszym tygodniu maja przy budowie kościoła pomagali mieszkańcy ulic Iłżeckiej, Łazy. Najliczniej przybyli mieszkańcy ulicy Wspólnej. Wiele fachowych prac
murarskich o wartości ok. 150 tys. złotych bezinteresownie wykonali Panowie Łygan, Topolski i Nowak.
W drugim tygodniu przystąpiono do skórowania stempli.
W dniach 16 do 21 maja zalewano część stropu. Tylko
ostatniego dnia prace przerwał padający deszcz. Przywieziono kamień potrzebny przy pracach. Grupa parafian
zakupiła mięso i inne artykuły potrzebne do gotowania
posiłków dla pracujących na budowie. Kronika parafialna

H U M O R
Katecheta do ucznia :
- Czy ktoś ci pomaga przy domowych wypracowaniach
z religii?

SZCZAWNICA

cz.2

Uzdrowisko Szczawnica posiada 12 źródeł mineralnych.
Woda "Józefina" stosowana przy nieżytach gardła i nosa, astmie, rozedmie płuc,
skazie moczanowej i otyłości. Nazwa najstarszego źródła (1810 r.) pochodzi od imienia właścicielki uzdrowiska. Woda "Stefan" zalecana w schorzeniach dróg
oddechowych, a przeciwwskazana przy nadkwasocie żołądka. W 1822 r. nazwana
imieniem męża Józefiny Szalay. Woda "Helena" polecana przy chorobach
wrzodowych żołądka i dwunastnicy, górnych i dolnych dróg oddechowych, reumatoidalnych, stanach ortopedyczno- urazowych, otyłości, osteoporozie. Odwiert głębokości 30 m
w tym roku obchodzi 50 urodziny. Woda ''Józef'' wskazana przy
chorobach układu trawienia, reumatologicznych, ortopedyczno- urazowych, otyłości i
osteoporozie. Jak Helena sprzedawana w 5- litrowych kartonach. Odwiert z 1986 r.
nazwany dla upamiętnienia Szalaya i Dietla. Woda "Jan" od 1869 r. zalecana w
schorzeniach dróg oddechowych i nadkwasocie żołądka. Używana do kąpieli mineralnych i produkcji wody stołowej Szczawniczanka. Woda "Magdalena"odkryta w
1939 r. przez gości
i nazwana imieniem kuracjuszki, Magdaleny Kownackiej.
Stosowana przy schorzeniach dróg żółciowych i zaparciach. Woda "Szymon" już
od 1840 r. zalecana przy niedokrwistości i u rekonwalescentów, używana również do
kąpieli. Szczawa o charakterystycznym zapachu wypływa przy parkingu PKL.
Woda "Wanda" stosowana przy podagrze i alergiach. Źródło zastąpiło w 1867 r.
stare zdroje Aniela i Helena. Znajduje się obok Kaplicy M.B. Częstochowskiej.
Szklanka uzupełnia jod równy wdychaniu go nad morzem podczas jednej doby.
Woda "Pitoniakówka" doskonała na schorzenia układu trawienia. Odkryta przy
ul. Skotnickiej w 1952 r. posiada rekordowy stopień mineralizacji (3,9 g składników
stałych na litr).
Warto wspomnieć o Inhalatorium, prowadzącym leczenie chorób układu oddechowego ( stany zapalne nosa i gardła, schorzenia aparatu głosowego, schorzenia alergiczne dróg oddechowych, astmę oskrzelową), schorzeń układu ruchu ( zwyrodnienie
stawów i kręgosłupa), schorzeń reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów.
Pośród wielu zabiegów na uwagę zasługują inhalacje celkowe (testowałem osobiście)
i kąpiel w wodach mineralnych.
Z Parku Górnego można odbyć krótką wycieczkę na Bryjarkę i do schroniska pod
Breśnikiem, gdzie serwują pyszne gofry. Szczególny mikroklimat polecany jest dla
alergików, astmatyków i dzieci (nad Grajcarkiem działa ,, Orlik” ). Można połączyć
wypoczynek z kuracją klimatem, a na deser zajadać lody domowe serwowane na
wagę w cukierni ,, U Jacaka”. Warto ,,zakorkowane” Zakopane chociaż raz zamienić
na Szczawnicę.
Nieczynny zdrój ''Waleria'' w 1840 r. nazwany imieniem żony lekarza, Onufrego Trembeckiego. W XIX w.
na dachu orkiestra grała wiedeńskie szlagiery. Planowana jest jego rewitalizacja.

Odbudowana po pożarze w 2002 r. pijalnia wód z
kryształowym żyrandolem odzwierciedla klimat starych ,, badów”. Na piętrze organizowane są wystawy
czasowe z malarstwa, historii okolicznych ziem oraz
mieszkańców. Obok ,, Cafe Helenka”.
Inhalatorium

-Dotychczas pomagał mi tatuś, ale ostatnia jedynka zupełnie go załamała...
Wszystkim Dzieciom
z okazji ich święta wspaniałych prezentów,
najlepszych ocen na
świadectwach,
uśmiechu,
wieleu szczęśliwych
chwil — życzą dorośli
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