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Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy
wszystkim Parafianom i Gościom
najserdeczniejsze życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas
to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już martwe;
niech światło Jego słowa prowadzi nas
przez życie do wieczności, blask prawdy
o zmartwychwstaniu rozświetla wszelkie mroki
codzienności, a wiara w nowe życie napełnia
serca wszystkich radością i pokojem!
Wielkanocny czas niech przyniesie wszystkim
spokój, radość i ciepło domowego ogniska,
mnóstwa wiosennego optymizmu
oraz pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym.
życzą
Ks. Grzegorz Roszczyk
Ks. Sławomir Kośniewski
wraz z pozostałymi członkami
Redakcji ZWIASTUNA
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Wywiad z Ks. Biskupem Piotrem Turzyńskim
W dniu 31 marca br. w naszym kościele uczestniczyliśmy w rozważaniach Drogi Krzyżowej. Udział w tym modlitewnym spotkaniu wziął także
ks. biskup Piotr Turzyoski. Przed spotkaniem mieliśmy możliwośd spotkad się z ks. Biskupem i przeprowadzid z Nim krótki wywiad. Rozmowę
rozpoczęliśmy oczywiście od tematu naszej „najmniejszej starachowickiej parafii z największym kościołem” o której ks. biskup mówił:
- Jest to niezwykłe świadectwo Waszych poprzedników, no i Was też, bo przecież kościół budowany i kooczony jest przez pokolenie ludzi
którzy aktualnie tą parafię tworzą. Plany rozwojowe Starachowic były olbrzymie, wydawało się, że dookoła będą wielkie osiedla. Dodatkowo,
lata 80-te przy dziełach Jana Pawła II, przy tym poruszeniu, które było w tamtym okresie w Polsce, były latami pełnymi entuzjazmu. Wówczas
panowała taka „moda” na kościoły duże, dwupoziomowe, bo myślano o dużych wspólnotach, o możliwościach spotkao. W tej chwili wydaje
się to troszkę na wyrost, ale przecież nie wiemy co Opatrznośd Boża szykuje w przyszłości. Może obecnie jest to troszkę trudne np. w utrzymaniu, w takim funkcjonowaniu kościoła chciałoby się, aby był ciepły, ale … kościół jest piękny. Kościół dominuje jako bryła, a w środku jest
piękny. Pewnym mankamentem z pewnością jest fakt, że nie zawsze wypełnia się wiernymi, może tylko na pasterce, czy jakiś nadzwyczajnych uroczystościach. Ale nie da się jednak tego cofnąd, trzeba iśd do przodu i zaufad Panu Bogu.

Jakie ks. Biskup odnosi wrażenia z wizyty w naszej parafii i bardziej ogólnie w Starachowicach?
W parafii jest grono ludzi bardzo bliskich i zaangażowanych i to jest wielki dar. Spotkałem się z grupami Rycerstwa Niepokalanej i Różami
Różaocowymi, z gronem Anonimowych Alkoholików (grupą AA), z grupą Rycerzy Kolumba, Scholą oraz ministrantami. Teraz spotykam się
z Wami, czyli redakcją Zwiastuna. Wiem, że jest grupa Caritas. Wszyscy to są ludzie bliscy Panu Bogu i bliscy Kościołowi. Natomiast muszę
powiedzied, że po dwóch wizytacjach, zdaję sobie sprawę, że Starachowice wymagają ewangelizacji, dlatego, że tych chodzących na niedzielną Mszę Św., nie wiem jak jest tutaj w parafii, ale gdzie indziej bywa, że jest jedynie 15 %. To by mówiło o kilku rzeczach. Nie szukając absolutnie żadnej winy, trzeba mied świadomośd sytuacji gospodarczej i ekonomicznej Starachowic, że w pewnym momencie, młodzi ludzie nie
wiązali się i byd może dalej nie wiążą ze swym rodzinnym miastem, bo nie mają tu przyszłości. Cała masa wyjechała poza granice Polski.
Druga rzecz to niż demograficzny i trzecia rzecz to laicyzacja. Trzeba sobie także uświadomid, że chyba najczęstszą rzeczą, przez którą człowiek dystansuje się do Pana Boga są sprawy dotyczące moralności. Sprawy moralne to także małżeostwo. Jeżeli jest duża liczba rozwodów
i młodzi nie decydują się, nie potrafią byd razem na zawsze, to równocześnie dystansują się do Pana Boga. Nie chcą mied wyrzutów. I zaczyna
się to nakręcad. Starachowice, to z pewnością miasto, gdzie obok grona wspaniałych ludzi, takich, którzy są przy Panu Bogu bardzo mocno
i od Niego czerpią siłę, jest też grono ludzi zdystansowanych, czekających na ewangelizację.

Jak ks. Biskup ocenia aktywnośd w naszej parafii. Chodzi mi o aktywnośd naszych grup zaangażowanych w integrację parafii,
w pomoc charytatywną. Czy te działania wpisują się w rolę Kościoła?
Ks. Grzegorz, wasz proboszcz jest człowiekiem młodym, otwartym, nie boi się grup duszpasterskich, nie boi się otwierad salek katechetycznych. Bardzo się cieszę, że np. grupa AA gromadzi ludzi także z okolicy i każdemu, kto potrzebuje pomocy z tego zakresu, otwiera serce.
I to jest cudowne działanie i nie wolno go zaniedbad.
Wydaje się, że w każdej parafii powinna byd taka grupa wsparcia. Grupa Caritas też systematycznie robi różnego rodzaju działania wspierające ubogich. Z pewnością jednak pierwsze, najważniejsze są oczywiście takie grupy, które się modlą. Kościół, my, głosimy prymat łaski – jeżeli
Pan Bóg pobłogosławi to się zrobi wiele rzeczy, a jeśli jest to bez Pana Boga, oparte tylko na ludzkiej działalności, to często nie trwa długo.
Koła Różaocowe, Rycerstwo Niepokalanej, wszelkiego rodzaju grupy, które wypraszają łaskę, które się modlą, to jest cudowna rzecz. Tu jest
od dawna, jedna z pierwszych grup Rycerzy Kolumba w naszej diecezji. To jest bardzo cenne. Równocześnie panowie szukają młodych i chcą
zachęcid do udziału następne pokolenia. Więc parafia wydaje się żywa, każdy może znaleźd dla siebie tu odpowiednią aktywnośd i wspólnotę.

Czy ksiądz Biskup albo bardziej ogólnie czy biskupi mają wolny czas?
Są pewne momenty, kiedy można go wygospodarowad. Problem jest taki, że wielu ludzi i wiele spraw ciągle chcą biskupa. I nawet, jeżeli
niewiele ja mogę tam pomóc, to sama moja obecnośd ich cieszy. Czasem wystarczy, że jestem i pobłogosławię. To daje mi także świadomośd
wagi mojej posługi i odpowiedzialności dla ludzi. Mam również takie przeświadczenie, że czasami bywają grupy, które biskupa chcą potraktowad trochę instrumentalnie. Bywają grupy niekoniecznie związane z Kościołem, które chcą by Biskup wśród nich się pojawił. To z drugiej
strony jest okazja do ewangelizacji. Trudno im odmówid. Jednak np. w domu to mama i tata są najpierw dla dzieci. A dopiero potem są dla
innych. Ważna jest więc umiejętnośd rozeznania, co jest ważniejsze. To bywa trudne, bo biskup ma funkcję kościelną i trochę społeczną.
Jednoczy ludzi i przez słowo, rozmowę powinien zbliżad do Pana Boga. Tak mi się wydaje. Ze względu na ograniczonośd czasu, trzeba umiejętnie wybierad.

Jakie ks. Biskup ma hobby, pasje, jakie marzenia?
Bardzo lubię jeździd na nartach, chociaż czuję, że kolana nie są już takie jak dawniej. W czasie wakacji lubię zwiedzad i wędrowad po górach.
Bardzo lubię książki fantasy. Jeśli jadę daleko to w samochodzie czytanie zastępuje audiobook. Dawniej moją pasją był teatr, lubiłem robid
przedstawienia z klerykami. Dzisiaj teatr jest już praktycznie niemożliwy. Lubię też dobry film. Jeśli tylko jest chwila czasu to chętnie daję się
„wyciągad” do kina.

Jak ks. Biskup spędza święta? To jest czas gdzie najczęściej oprócz pójścia do Kościoła, oprócz modlitwy, spędzamy go rodzinnie, czy ks. Biskup także?
Na ogół poza świętami jest jakaś posługa biskupia, bywają te posługi też w święta. Księża zapraszają, aby we wspólnocie parafialnej powiedzied Słowo Boże, pobłogosławid, pobyd z księżmi. Ale jak mogę to cenię sobie rodzinne spotkania. Żyje jeszcze mój tata, mam także dwoje
rodzeostwa. Najczęściej z nimi spędzam te świąteczne chwile wolne. Tata mieszka w Radomiu, ma 81 lat, więc jak mogę to zaglądam do Niego dosyd często.

„Bardzo trafne, głębokie słowa, które zapadły naszej młodzieży w serca” – to komentarz do homilii, którą ks. Biskup wygłosił podczas bierzmowania w naszej parafii. Skąd ks. Biskup czerpie inspiracje, skąd czerpie pomysły na przekaz, który młodzież potrafi zrozumied?

Nie wiem. Jeśli jest coś w tym dobrego to dzięki Łasce Bożej. To jest jakiś dar od Pana Boga. Przygotowując homilię sam sobie stawiam pytania, co bym chciał usłyszed. Nie lubię słuchad czegoś, co jest absolutnie nieżyciowe i co jest jakąś nowomową. Niby się mówi, padają słowa,
ale nie wiadomo, o co chodzi. Więc szukam zawsze jak trafid do człowieka od strony egzystencjonalnej. Pytam: czym żyje człowiek, jakie są
jego niepokoje, jakie są trudy, jakie cierpienia, tęsknoty. Z pewnością jest to także ślad nauczania moich profesorów i wychowawców. Byd
może nauczyłem się trochę od świętego Augustyna, który był zawsze „ku człowiekowi i za człowiekiem”. Nie wiem jak z młodymi mi się udaje, ale przez długie lata jeździłem z nimi na Oazy, na rekolekcje, lubiłem je prowadzid, lubiłem i lubię byd wśród młodych.

Miałem możliwośd zobaczyd, czym oni żyją, miałem możliwośd rozmawiania z nimi. Teraz ten kontakt jest troszkę mniejszy, młodzież poszła
do przodu. Kiedyś zapytałem, kto czytał Tolkiena i przekonałem się, że to młodsze pokolenie wciąż się zmienia. Dawniej, jak się powiedziało
„Władca pierścieni”, to od razu wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Teraz już nie zawsze. Na pewno chciałbym trafiad do serca. Ważne jest dla
mnie także konkretne przepowiadanie Słowa Bożego, a nie jakieś słodkie gadanie, które przeminie i nic nie zostawi. Czy mi się to udaje, to nie
mnie sądzid.

Wielokrotnie ks. Biskup daje przykład takich konkretnych słów. Znowu posłużę się cytatem „Szkoda, że Pan Prezydent Komorowski nie odnalazł swojej tożsamości chrześcijaoskiej, bo ustawa, którą podpisał, stawia go poza oficjalnym nauczaniem
Kościoła” - bardzo mocne słowa mówiące o ustawie dotyczącej aborcji. Ksiądz mówi mocno i dobitnie do polityków. Czy
Ksiądz nie boi się, że takie słowa będą wykorzystane na potrzeby polityki?
Trochę się boję, bo słowa biskupów często są manipulowane. Uważam jednak, że w duszpasterstwie najważniejsza jest praca u podstaw.
Politycy decydują o wielu rzeczach, ale jeśli ludzie będą uważali, że np. aborcja i in vitro jest to coś złego, to powinni wybierad takich polityków, którzy będą ich prawdziwymi reprezentantami i w ten sposób będą mieli na wpływ na prawo, które tworzą politycy. Natomiast słowa
trochę zmanipulowad, można je różnie rozumied. W Internecie dośd często wyciągane jest to zdanie wypowiedziane przeze mnie, ale ja tam
powiedziałem jeszcze jedną rzecz i to akurat niewielu przypomina. Powiedziałem, że jeżeli zależało panu Prezydentowi, żeby wszyscy się
w tym kraju dobrze czuli to, dlaczego nie powiedział, że dla katolików robimy naprotechnologię. Jeśli komuś nie odpowiada in vitro, bo mu
sumienie nie pozwala, bo jest chrześcijaninem, to jakie dla niego wyjście? To naprotechnologia. Dlaczego nie wprowadził ustawy, która mówiłaby, że naprotechnologia jest także refundowana z budżetu paostwa. Proste rozwiązanie - wybierajcie jesteście wolni. Ale postawienie się
po stronie jednych, a spychanie drugich jako gorszych, którym nie warto dawad pieniędzy. To jest absolutnie niegodne człowieka, który ma
byd dla wszystkich. Już nie mówiąc o tym, że jeśli jest chrześcijaninem, to niech będzie chrześcijaninem naprawdę. To bardzo dziwne, gdy
ktoś przestaje byd chrześcijaninem, kiedy zostaje np. ministrem. Czy jak ktoś zostaje premierem, to ma zapomnied, że jest chrześcijaninem?
A jak zostaję prezesem spółki? Niektórzy by uważali, że chrześcijanin nie może byd ministrem czy prezydentem itd. To jest dyskryminacja.
I w ten sposób chcą nas zmarginalizowad, pokazad, że funkcje paostwowe są tylko dla lewaków, dla niewierzących, dla ateistów. A co z Europą robimy? Przecież założyciele Unii Europejskiej: Robert Schuman i Alcide de Gasperi, to kandydaci na ołtarze. To byli twardzi chrześcijanie,
którzy rozpoczynali dzieo od modlitwy, codziennie na Mszy Św. i zrobili rzecz ważną. Zmieniło się teraz, prawda?

Jezus powiedział „Idźcie i głoście” – nam osobom świeckim to głoszenie troszkę opornie idzie. Jeśli gdzieś wchodząc, zamiast
„dzieo dobry” powiemy „szczęśd Boże” to wielu patrzy na nas jak na wariata, a niejednokrotnie słyszymy słowo „katol”, czy
„mocher”. I my przyjmujemy to jako krytykę, wycofujemy się. Czy nie powinniśmy mied więcej odwagi, żeby mimo wszystko
dawad swoje świadectwo?
Tak, gdzieś u nas pokutuje ten okres komunizmu i gdzieś w tle jest rewolucja francuska, która mówiła, że wiara jest jakimś wstydem,
„obciachem”, że trzeba zostawid to dla swojej prywatności. Mój mistrz Augustyn mawiał, że prawda zawsze jest gdzieś w środku, że skrajności nie są dobre. Skrajnością jest uważanie, że wiara jest obciachem i czymś wstydliwym. Ale kolejną skrajnością jest to, gdyby ktoś uważał, że
z racji tego, że jest katolikiem, jest wierzącym, należy mu się jakaś cześd, godnośd na przykład bycia ministrem czy wybór na jakiś urząd. Znowu wrócę do tego, że wiarę można traktowad instrumentalnie, dla swojego „biznesu”. I to jest niedobre. Chodzi – i tu się zgodzę – o taki
autentyzm, taką radośd wierzenia, że ja jestem wierzącym i się tego nie wstydzę, że chodzę do kościoła i się tego nie wstydzę. Powoli zaczyna
byd troszkę inaczej. Ale w prawie wszystkich serialach tasiemcach nie ma świąt, nie idzie się w niedzielę do kościoła, nikt się nie spowiada, nie
przeżywa swojej wiary. Pokazuje się taki świat dziwny bez Boga i to lansuje się jako odzwierciedlenie prawdy. A przecież co najmniej 30-40%
ludzi, a na południu Polski nawet do 80%, chodzi w niedzielę do kościoła, a z pewnością świętuje Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jeśli ktoś robi
serial o życiu człowieka to dlaczego nie pokaże, że on się ubiera, idzie do kościoła, że się spowiada, modli, przeżywa duchowo święta. A tego
nie ma. Daliśmy się trochę zapędzid w taki przysłowiowy „kozi róg”, jakby ta wiara nie była częścią naszego życia, albo częścią smutną, wstydliwą. A ona jest częścią życia dla milionów Polaków. Wiara daje odpowiedzi, kiedy przychodzi cierpienie, śmierd kogoś bliskiego. Ona mówi
o sensie ludzkiego życia. Zgodzę się, że nadszedł czas świadectwa świeckich. I istnieje wielka rzesza ludzi, którzy są wspaniali, z klasą, posiadają głębię wiary, wspaniałą rodzinę i w swoim środowisku dają świadectwo ewangelii. Oni zmieniają świat.

W imieniu naszej zwiastunowej redakcji serdecznie dziękuję za rozmowę, życząc Ks. Biskupowi z okazji
świąt Wielkanocnych błogosławieostwa Bożego, radości z nadejścia Pana, niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego dodaje siły w posłudze kapłaoskiej I biskupiej. Dużo zdrowia i miłych spotkao w gronie bliskich osób.
Dziękujemy za dobre słowo. Szczęśd Boże.
Z Ks. Biskupem Piotrem Turzyoskim rozmawiał – Paweł Perchel

Prowadzący rozważania —
Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk
i Anna Babicka

II Rozważania Pasyjne z udziałem Ks. Biskupa
Piotra Turzyńskiego.

Zwiastun II R O Z W A Ż A N I A
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TEL. KANCELARII PARAFIALNEJ - 500 152 994
Str.internetowa: www.parafialazy.cba.pl
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Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w-Starachowicach/579311342087755

P A SY J N E

W piątek, 31 marca b. r. o godzinie 20.00 wyruszyliśmy
z Maryją na Drogę Krzyżową. Razem z autorką, Panią Anną
Babicką i ks. Grzegorzem Roszczykiem - stacja za stacją wsłuchiwaliśmy się w lament Matki Człowieczej. W naszym kościele
z licznie zgromadzonymi wiernymi modlił się ks. bp Piotr
Turzyński, który na zakończenie udzielił błogosławieństwa.
Oprawę muzyczną przygotowały: Chór ,,Belcanto” pod dyrekcją Krzysztofa Zajchowskiego, Chór ,,Soli Deo” pod dyrekcją
Grażyny Ostrach, Zespół wokalno- instrumentalny Szymon
Pocheć - pianino, Marcin Walas- saksofon, ks. Piotr Nojek
- gitara, Maria Zawłocka - śpiew. Autorka poświęciła rozważania Matce Bolesnej w jubileuszowym roku 100- lecia objawień
fatimskich i jubileuszowy roku 300- lecia koronacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji pełnego refleksji i wzruszeń wieczoru.
D.W.K.

Zdjęcia: Cezary Woskowicz

N I E D Z I E LA PA L M OWA NA ŁA ZA C H

Niedzielą Palmową nazywana inaczej Niedzielą Męki Pańskiej jest szóstą niedzielą
Wielkiego Postu. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym
- Wielki Tydzień. Symbolem tego święta jest oczywiście palma która stanowi przypomnienie
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Mamy nadzieję, że zaproszeniem na Mszę Św o godz.
10.00 przyczyniliśmy się w pewnym stopniu do licznego udziału parafian z własnoręcznie
wykonanymi palmami, także tych najmłodszych. W procesyjnej formie, czytając Ewangelię ks.
Grzegorz dokonał wprowadzenia. Po Mszy Św. przyszedł czas na wspólne zdjęcie oraz nagrody
dla wszystkich, którzy własnoręcznie zrobili palmy. Kilka, tych
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
wyjątkowo wysokich, ledwie mieściło się w zakrystii.
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