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Październik - miesiąc modlitwy różańcowej
Wielu z nas zapewne wie co to jest i jak wygląda różaniec. Otrzymaliśmy go w dzieciństwie, albo później, czy z racji pierwszej komunii świętej. Nie jest to zwykłe powtarzanie kilka razy Zdrowaś Maryjo.
Odmawiać różaniec, znaczy wejść w duchowy dialog z Matką Jezusa i z nim samym. Wszystkie tajemnice jakie znamy, to Ewangelia w skrócie, życie Pana Jezusa i Maryi wyrażone w 20 tajemnicach. Kiedy
miałem katechezę w szkole, lekcje rozpoczynałem od dziesiątka różańca. Wtedy dzieci albo młodzież
odmawiały go niechętnie, bo wydawało im się to nudne, monotonne. Ale właśnie takie życie prowadziła
Matka Boża, jako prawdziwa kobieta i matka. Różaniec uczy nas kochać naszą, szarą zwykłą codzienność. Z tej modlitwy czerpiemy siłę, aby to co powtarza się każdego dnia nas uświęcało. Uczmy dzieci
i młodzież tej pięknej modlitwy, samemu ją praktykując nie tylko w październiku, ale zawsze choćby
jeden dziesiątek odmówić. Bo tę modlitwę trzeba czuć przede wszystkim sercem!. Niech Matka naszego
Boga i Pana będzie dumna i błogosławi tym, którzy przez różaniec i oddanie się jej szerzą jej cześć.
Bo ona została dana przez Jezusa każdemu z nas.
Ks.Sławomir Kośniewski

XVI DZIEŃ PAPIESKI
Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego przypadają na czas wyjątkowy, bo wręcz przepojony
w Kościele tajemnicą miłosierdzia Bożego. Trwa przecież zwołany przez Ojca Świętego Franciszka
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Obecny Rok
Święty niesie ze sobą liczne dobra duchowe, z których nadal możemy korzystać.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
Tegoroczny Dzień Papieski jawi się zatem, jako swoista kontynuacja i niejako dopełnienie Światowych
Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w całej Polsce ze swym ukoronowaniem w Krakowie.
Kościół przez wieki na różne sposoby świadczy o miłosierdziu Boga poprzez wyznawaną
wiarę i wypływające z niej świadectwo życia chrześcijan. Dzisiaj nie sposób kontemplować tajemnicy
miłosierdzia Bożego bez szczególnego wsłuchiwania się w głos św. siostry Faustyny i św. Jana
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Pawła II, których papież Franciszek nazwał „łagodnymi i zdecydowanymi głosicielami miłosierdzia”, „kanałami” miłości Pana, poprzez które „owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła
i całej ludzkości” (Jasna Góra, 28 lipca 2016 r.). Aby stawać się autentycznymi świadkami
miłosierdzia, powinniśmy najpierw doświadczyć Bożego przebaczenia i usprawiedliwienia.
Człowiek, który nie doświadczył jeszcze wyzwalającej i uzdrawiającej mocy miłości, zazwyczaj zamyka się w sobie. Na ogół wypełnia go niechęć wobec bliźnich. Liczne blokady frustrują go, czego objawem bywa narastający lęk, izolacja, agresja a nawet dojmująca samotność,
załamanie czy rozpacz.
W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa św. Jana Pawła II, który wołał podczas konsekracji Bazyliki
w Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi
ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Tegoroczny Dzień Papieski jest okazją, aby przyjrzeć się sobie
w świetle tajemnicy Boga bogatego w miłosierdzie. Chciejmy wcielać w życie wezwanie do wyobraźni,
a nawet fantazji miłosierdzia, o co mocno prosi nas Kościół głosem swych Pasterzy.
Ks Proboszcz /na podstawie Listu Biskupów na Dzień Papieski/

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury... odmawiany
w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej
refleksji, by przez to modlący się łatwiej
oddał się kontemplacji życia Chrystusa...

Czwarte Prezentacje Muzyczne „Śpiewajmy Panu”
Już po raz kolejny w murach naszej świątyni rozbrzmiewał wspaniały śpiew zaproszonych chórów i solistów z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz wspomnienia Św. Cecylii, patronki chórzystów, muzyków i organistów.
W ubiegłą niedzielę, 25 września 2016r. odbyły się czwarte prezentacje wokalne „Śpiewajmy Panu” . Prezentacje rozpoczęła
schola z naszej parafii, następnie śpiewali: chór z parafii Wszystkich Świętych, chór kameralny „Belcanto”, schola z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Beata Rybicka przy akompaniamencie Rafała Zdziecha oraz Piotra Mrózka, nauczycielski chór
kameralny „Concentus”, Mikołaj Dyka któremu także akompaniował Piotr Mrózek oraz chór mieszany „Kamerton”. Wszyscy
wykonawcy byli gorąco przyjmowani i oklaskiwani przez publiczność, ale szczególne brawa otrzymał najmłodszy, nastoletni
Mikołaj Dyka, grający także na skrzypcach. Wykonał on pieśni : „Listy polecone” oraz „W sercu twoim mieszka Bóg”. Zakończeniem prezentacji było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez ks. Grzegorza Roszczyka. W „śpiewanych” humorach
wszyscy udali się na grilla zorganizowanego przez Rycerzy Kolumba. Przy kawie, herbacie i ciasteczkach, chórzyści i osoby im
towarzyszące mogli podzielić się wrażeniami, porozmawiać z koleżankami i kolegami, bo wszystkich łączy ta sama pasja.
Organizatorem prezentacji muzycznych była nasza parafia. Do zobaczenia w następnym roku.
P.P.
Ks. Grzegorz - Proboszcz MBCz
poprowadził 4-e prezentacje
muzyczne „Śpiewajmy Panu”

NASZA SCHOLA
CHÓR PARAFII WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

CHÓR BELCANTO
BEATA RYBICKA
MIKOŁAJ DYKA

SCHOLA PARAFII MATKI BOSKIEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

CHÓR CONCENTUS

CHÓR KAMERTON

APOSTOŁ KAZACHSTANU - BEATYFIKACJA POLAKA W KAZACHSTANIE
W niedzielę 11 września br. w kazachstkiej Karagandzie, podczas Mszy Św. w Katedrze Matki Bożej Fatimskiej, papieski legat ogłosił
błogosławionym - polskiego księdza Władysława Bukowińskiego (1904-1974). Urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy, w 1912 - 1913
mieszkał w Opatowie , a od młodzieńczych lat związany był z Krakowem, gdzie pracował jako dziennikarz w piśmie „Czas” i studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też ukończył Seminarium Duchowne i w 1931 r. z rąk Kardynała Sapiehy, przyjął święcenia kapłańskie. Po kilku latach pracy duszpasterskiej, jak sam tego pragnął od początku, wrócił na Kresy (Łuck) , gdzie został wykładowcą w tamtejszym
seminarium oraz pełnił funkcję proboszcza Katedry Łuckiej. Gdy Armia Czerwona 17.IX. 1939r. napadła na Polskę, rozpoczęły się wywózki
ludności na Wschód. W 1940r. Ks. Bukowiński został aresztowany za udzielanie pomocy więźniom. W latach 1945-54 przebywał w sowieckich więzieniach i obozach pracy. Łącznie spędził w nich ponad 13 lat. Żyjąc i pracując w skrajnych warunkach, walcząc z głodem i chorobą
sprawował jednocześnie posługę duszpasterską pośród swych współbraci więźniów. W obozach, mimo zakazów, organizował Święta Bożego
Narodzenia, Wielkanoc, głosił rekolekcje, spowiadał, udzielał Komunii Św.. W 1954r. ks. Bukowiński został zwolniony z obozu i zesłany do
Karagandy. Był to szczególny czas walki z Bogiem, Kościołem i religią. Potajemnie, nocą, ks. Władysław wędrował po domach, odprawiał
Msze Św., katechizował, udzielał Sakramentów św. W czerwcu 1955r. („czas odwilży” na terenie Związku Sowieckiego – po śmierci Stalina)
ks. Bukowiński miał możliwość na stałe wrócić do Polski. Mimo ciężkich doświadczeń, jakich doznał będąc wielokrotnie więźniem sowieckich
łagrów, podjął świadomą decyzję aby pozostać w Kazachstanie. Przyjął obywatelstwo radzieckie, nie chcąc opuścić żyjących bez opieki duchowej Polaków i Niemców rzuconych przez los do Karagandy i innych sąsiednich republik. Tam też zmarł 3 XII 1974r. pełniąc do końca swoją
duszpasterską posługę. Jego doczesne szczątki złożone są w specjalnej krypcie katedry Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów
w Karagandzie. Ks. Bukowiński 3-krotnie odwiedził Polskę. Ks. Kardynał Karol Wojtyła zachęcił go, aby napisał wspomnienia z pobytu
w Kazachstanie. Pokłosiem tego spotkania i przeżyć misjonarza na rozległych ziemiach Europy Wschodniej stała się książka pt.”Wspomnienia
z Kazachstanu”, która ukazała się w 1977r. w Paryżu.
Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński to wielki autorytet, który Kościół katolicki wynosi na ołtarze. To heroiczny świadek wiary, bohaterski apostoł Kazachstanu, obdarzony również przydomkami „ Boży domokrążca", „Vianney Wschodu", „kapłan bez kościoła”. To
„człowiek Boga” (jak mówi twórca filmu nakręconego o księdzu Bukowińskim), który zawsze był świadomy obecności Stwórcy w nim
i o tym świadczył – totalnie i całkowicie zdając się na miłosierdzie i Opatrzność Bożą. To autentyczny świadek Ewangelii, który nie dzielił
ludzi ze względu na ich poglądy, lecz swoim życiem i przez swoje świadectwo przybliżał i poznawał ich z Bogiem. Szerzył wiarę w każdej
chwili i w każdych warunkach, będąc przekonanym, że żadna, nawet najtrudniejsza okoliczność nie jest w stanie wpłynąć na duchowość człowieka. W każdej ,nawet złej sytuacji umiał dostrzec dobrą stronę. I co jest dla nas trudne do zrozumienia – walcząc z samym sobą – nauczył
się kochać swoich nieprzyjaciół, przebaczać swoim oprawcom, wierząc jednocześnie, że zawsze Opatrzność Boża stawia go we właściwym
miejscu, czyniąc szczęśliwym człowiekiem.
Ks. W. Bukowiński jest 1-szym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. To patron dialogu i pojednania z muzułmanami. Jego święto obchodzone będzie 20 czerwca każdego roku.
R.M.J.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 13
,,Ostateczność” przyszła w piątkowy wieczór 25 września 1953 roku. O godz.22.30 do pałacu arcybiskupów przyjechała delegacja
ministra Antoniego Bidy, szefa Urzędu ds. Wyznań. Pozostała część funkcjonariuszy UB przeskoczyła przez mur od strony ogrodu. Przeprowadzili rewizję wszystkich pomieszczeń (trwała do godziny 18.00 następnego dnia). Przez dwie godziny wywożono książki i dokum enty mające stanowić dowód w procesie pokazowym. Prymas Wyszyński od paru miesięcy był przygotowany na taki scenariusz i polecił siostrze Maksencji zapakować ciepłą bieliznę, skarpety, palto i uszyć dobre buty. Wiedział, że nie jest pierwszym aresztowanym metropolitą Warszawy.
W 1863 roku car za nielojalność zesłał w głąb Rosji na 20 lat abpa. Szczęsnego Felińskiego. Jeden z funkcjonariuszy wyjął z teczki pismo, w którym
rząd zakazał Prymasowi dalszego wykonywania funkcji kościelnych, nakazał opuszczenie Warszawy i zamieszkanie w wyznaczonym kl asztorze
bez prawa opuszczenia go, aż do nowego zarządzenia władz. Nie poddał się decyzji, ale na życzenie oficera złożył na dokumenci e parafkę
i dopisał :,, Powyższe przeczytałem”. Oddał pismo płk. Więckowskiemu, szefowi Departamentu XI MBP odpowiedzialnemu za walkę z Kościołem. W obecności bpa. Antoniego Baraniaka złożył deklarację: ,,Jako arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał, legat Stolicy
Świętej ze specjalnymi uprawnieniami na wszystkie diecezje i diecezje zachodnie oświadczam, że nie rezygnuję z tych stanowisk. Za konsekwencje
mojego usunięcia niech ponoszą odpowiedzialność ci, którzy wydali rozkaz”. Wychodząc wziął brewiarz i różaniec. Założył płaszcz i kapelusz. Zdążył powiedzieć, że gdyby został postawiony przed sądem, rezygnuje z adwokatów i będzie bronił się sam. Na krótką chwilę wszedł do kaplicy.
Samochód do którego wsiadł z trzema funkcjonariuszami UB ruszył spod pałacu po północy. Dołączyła do niego eskorta sześciu au t i ruszyła
w kierunku Grudziądza. Po krótkim postoju kolumna zawróciła do Jabłonowa Pomorskiego. Po kilku godzinach samochód zatrzymał się przy
bramie klasztoru Kapucynów w Rywałdzie Królewskim. Zakonnicy zaskoczeni niespodziewanym najazdem nie wpuścili ich do budynku.
Dopiero o 5 rano, gdy otworzono bramy i kościół, funkcjonariusze wtargnęli do klasztoru i zajęli część pierwszego piętra. Jeden z braci rozpoznał Prymasa.
,, Trybuna Ludu”, organ prasowy KC PZPR milczał w sprawie aresztowania kardynała. Tylko
Edward Ochab w artykule oskarżał Prymasa o politykę antypaństwową, warcholstwo, dążenie do rozbicia jedności narodu. W tym samym czasie wicepremier Cyrankiewicz zmusił episkopat do poparcia decyzji rządu.
Dopiero 29 września na łamach ,, Trybuny Ludu” i ,, Słowa Powszechnego” ukazał się oficjalny komunikat
o aresztowaniu. Wiadomość wywołała szok wśród wiernych. Duchowieństwo spodziewało się zaostrzenia
represji wobec Kościoła. Zbiegły pod koniec 1953 roku na Zachód ppłk Józef Światło, ówczesny wicedyrektor
Departamentu X MBP relacjonował, że postawiono w stan gotowości tajne służby, które uczęszczały na nabożeństwa do kościołów i obserwowały nastroje. Nie wszyscy księża odczytali komunikat. Najwięcej sprzeciwu
było w parafiach województw opolskiego, łódzkiego i rzeszowskiego. Za uprawianie wrogiej propagandy został aresztowany ks. Henryk Klecicki z Grabowa, a demonstracje w Bydgoszczy i Warszawie zostały stłumione
w zarodku. W stolicy rozrzucono ulotki, aby w pierwsze piątki miesiąca na znak protestu w miejscach publicznych ustał ruch i żeby przyjmować komunię świętą w intencji Prymasa. W Paryżu, Londynie i Rzymie odbyły
się manifestacje. Papież Pius XII nałożył ekskomunikę na wszystkich sprawców uwięzienia PrymaD.W.K.
sa, w tym na Bieruta. Słowa solidarności płynęły z ambasad krajów demokratycznych.

Cofnijmy wskazówki zegara...

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Starachowicach
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

W dniach 7- 8 października 1988 roku od 6.00 do 20.00 zalewaliśmy trzecią
część stropu nad kościołem, a 14 i 15 października strop nad prezbiterium.
Prace podzielone zostały na dwa etapy ze względu na zapadający wcześniej
zmrok. Parafianie pożyczyli betoniarki. Wszyscy przyszli z taczkami i łopatami. Byliśmy doskonale zorganizowani. Wykonaliśmy 100% zaplanowanych na
wiosnę prac. Pozostał tylko fragment stropu nad kruchtą. Jeżeli warunki
atmosferyczne będą sprzyjające, wykonamy to w listopadzie.

Kronika parafialna

Cudze chwalicie, swego nie znacie….

Myśli rymowane:
Gdy brak WIARY, czasem nam się zdarza,
pozostaje NADZIEJA,

Braniewo Miasto położone nad Pasłęką i kojarzone z jednostką wojskową
ma kilka niezwykłych miejsc, które warto zobaczyć.

Dwadzieścia lat minęło…
Z wielką radością pragniemy odnotować fakt, że nasza redakcyjna koleżanka, Donata wraz z mężem
Markiem obchodzili 20 rocznicę ślubu. Z tej okazji życzymy Im wszystkiego najlepszego, wielu łask od
Wszechmogącego Boga oraz, aby
Ich miłość kwitła na następne wspólne lata.
Redakcja „Zwiastuna”

Vivat Jesus…
Coraz prężniej działa w naszej parafii Rada zakonu Rycerzy Kolumba. W środę 28 września br. po raz pierwszy w naszym kościele
odbyła się inicjacja, czyli uroczyste przyjęcie nowych Rycerzy.
Organizacja zrzesza mężczyzn, a sam obrzęd inicjacji objęty jest
tajemnicą. Przed przyjęciem Rycerze uczestniczą we Mszy Św.
Dotychczas inicjacje odbywały się głównie w kościele wąchockiego
klasztoru.
Rycerze Kolumba w znacznym stopniu wspomagają lub organizują
wiele parafialnych inicjatyw.
P.P.

Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny powstała miedzy1343-1442 budzi niewątpliwy zachwyt. Trudno uwierzyć że budynek z strzelistą gotycką wieżą został odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 197581.Obecnie jest miejscem kultu bł. Reginy Protman, urodzonej w Braniewie w 1552 r. , założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.
Kościół pw. Świętego Krzyża z lat 1722-47 jest budowlą założoną na planie krzyża greckiego. Podczas
wojen szwedzkich miało tu miejsce zdarzenie uznane
za cud. Do obrazu, który wisiał na drzewie za miastem dla zabawy strzelali szwedzcy żołnierze. Trzy
kule przeszyły obraz, z którego po chwili zaczęła
płynąć krew. Świadczą o tym trzy otwory w płótnie.
Miejsce, w którym znajdował się obraz, stało się
celem modlitw wiernych. Dlatego Jezuici w 1631 r.
wybudowali małą drewnianą kapliczkę, a 30 lat później kościół. Cudowny obraz przez 40 lat przebywał na Zamku Królewskim
w Warszawie i w Paryżu, gdzie wywiózł go Jan Kazimierz. Jezuici odzyskali
go i 10 października 1672 r. sprowadzili z powrotem do Braniewa. Przy
cudownym obrazie miało miejsce wiele uzdrowień, a do sanktuarium przybywają licznie pielgrzymi.
Amfiteatr ,, na wodzie” urządzony w dawnej
fosie sąsiaduje z pozostałościami murów
obronnych i malowniczym parkiem. Można
tam odpocząć będąc nawet przejazdem, zamiast prostować nogi gdzieś na stacji paliw.

Kolumbowie przy pracy….

F.K.

H U M O R
Modlitwa: Panie Boże , jeśli nie możesz sprawić, żebym schudła,
spraw, żeby przytyły moje koleżanki.
*
Chodzi ksiądz po kolędzie. Dzwoni do pewnego mieszkania:
- Czy to ty aniołku? - odzywa się głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy.

Na przykościelnym placu powstaje wiata,
która będzie służyć parafianom podczas
organizowanych imprez parafialnych.
Praca dopiero się rozpoczęła, więc mile
widziane są osoby do pomocy.
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