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Szczęść Boże !

W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni wszystkich swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
...”by spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem umocniło i dodało nam odwagi,
byśmy każdym słowem, najmniejszym gestem, wszystkimi codziennymi wyborami świadczyli
o nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie.”(cyt. sł. Abp W. Polaka, 2016r.)
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
od Bożej Dzieciny, a cały nadchodzący rok 2018 upływał w zdrowiu, harmonii i zadumie oraz
by obdarował wszystkich pomyślnością i szczęściem !
Tego życzą wszystkim Parafianom i Gościom
Ks Proboszcz Grzegorz Roszczyk
oraz Redakcja ZWIASTUNA

Roczek minął…
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
Środa 27 Grudnia 2017
Od 9.00 ul. Iłżecka (p. Serwicka) Od mostu (nr 71) do nr 103 i 103a (numery nieparzyste)
Czwartek 28 Grudnia 2017
Od 9.00 ul. Polna od cmentarza (od nr 11) do ul Zgodnej nr 7,5,2a i ul Iłżecka od P. Kulik (parzyste) do nr 88 (do ronda)
Piątek 29 grudnia 2017
Od 9.00 ul. Iłżecka od ul. Długiej (od ronda) do Al. NM Panny (po obu stronach)
Sobota 30 grudnia2017
Od 9.00 ul. Iłżecka od Alei NM Panny do lasu po (obu stronach) oraz ul. Turkusowa
Wtorek 2 stycznia 2018
Od 9.00 ul Górzysta. Po 18.00 Kolędy nie ma
Środa 3 stycznia 2018
Od 9.00 ul. Wspólna od początku do nr 36(włącznie) i ul. Żabia. Po 18.00 Al. NM Panny 8 kl. I
Czwartek 4 stycznia 2018
Od 9.00 ul. Wspólna od nr 40 do końca. Po 18.00 Al. NM Panny 8 kl. II
Piątek 5 stycznia 2018
Od 9.00 ul. Brzozowa i Jodłowa. Po 18.00 Al. NM Panny 8 kl. III
Poniedziałek 8 stycznia
Od 9.00 ul. Boczna numery parzyste (od oczyszczalni) i ul. Świerkowa Po 18.00 Al. NM Panny 6 Kl. I
Wtorek 9 stycznia
Od 9.00 ul Boczna nr nieparzyste (od Świerkowej do Zgodnej) i ul. Cisowa. Po 18.00 blok przy Alei NM Panny 6 kl. II
Środa 10 stycznia
Od 9.00 ul. Cmentarna i ul. Zgodna nr nieparzyste (od cmentarza) Po 18.00 Al. NM Panny 6 kl. III
Czwartek 11 stycznia
Od 9.00 ul. Zgodna nr parzyste (od lasu). Po 18.00 Blok przy Alei NM Panny 6 kl. IV
Piątek 12 stycznia
Od 9.00 ul. Cicha, Lachy i Sąsiedzka.
Sobota 13 stycznia
Od 9.00 ul. Krańcowa (od zakładów mięsnych) ul. Długa nr nieparzyste (od Krańcowej do Objazdowej) i ul. Objazdowa.
Poniedziałek 15 stycznia
Od 9.00 ul. Długa od lasu do nr 48 i numery nieparzyste do Al. NM Panny
Wtorek 16 stycznia
Od 9.00 ul Długa od Al. N.M. Panny (p. Szwugier) do Iłżeckiej numery parzyste. Po 18.00 ul. Łazy Kościół
od Pani Pietkiewicz do p. Majchrzyk
Środa 17 Stycznia
Od 9.00 ul. Długa od Iłżeckiej do Al. NM Panny nry nieparzyste. Po 18.00 Łazy Kościół od p. Sikora do p. Chmolewskich
(prawa)
Czwartek 18 stycznia
Od 9.00 ul. Polna od lasu i ul. Przeskok Po 18.00 Łazy Kościół od p. Bado do p. Jabłońskich (lewa)
Piątek 19 stycznia
Od 9.00 ul. Polna (od cmentarza) po obu stronach do 50 (p. Dudek) i ul. Zaułek. Po 18.00 nowe domy przy ul. Rubinowej,
Diamentowej, Bursztynowej
Sobota 20 stycznia
Od 9.00 ul. Łazy Las
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Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
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
tel. kancelarii parafialnej — 500 152 994

Słodkie święta z Anną Szkudlarską
DWK: Anna Szkudlarska przez wielu parafian kojarzona jest ze
scholą, bo muzyka jest jej pasją. Ja porozmawiam o drugiej pasji,
która z czasem stała się drogą zawodową. W jakim wieku rozpoczęłaś przygodę ze słodkimi wypiekami?
Anna Szkudlarska: Zawsze chętnie piekłam ciasta. Mama twierdzi,
że pierwszy samodzielny placek upiekłam w wieku 13 lat. Ja pamiętam, że pierwsze kroki stawiałam ze starszą o pięć lat siostrą,
Kasią. Prosiła mnie, żebym szykowała wszystkie produkty i piekłyśmy coś razem. Później były torty na moją ,, osiemnastkę” do szkoły
i na urodziny moich koleżanek. Pierwsze dekorowałam masą śmietanową i budyniową, ale ten krem nie był efektowny w ozdabianiu.
DWK: To dlatego postanowiłaś coś zmienić?
AS: Tak. Zaczęłam szukać w internecie i tam poznałam pasjonatów
cukiernictwa. Znalazłam przepis na masę cukrową. Pierwszy tort
w masie cukrowej w kształcie jelonka Bambi w tzw. 3D wykonałam
na 4 urodziny mojego syna Patryka. Masa cukrowa jest idealnie
plastyczna, w wielu smakach i kolorach. Doskonale wałkuje się na
cienkie placki o grubości 2mm.
DWK: W Twoim przypadku internet był inspiracją?
AS: Tak. Dzięki grupie internetowej zmieniłam sposób działania, bo
rady jakie sobie udzielamy pomagają w doskonaleniu. Pomyślałam
wtedy, żeby torty oprócz pasji stały się moim warsztatem pracy. Po
urlopie wychowawczym skorzystałam z dofinansowania z Urzędu
Pracy i w lipcu 2014 roku otworzyłam pracownię ,, Bajeczne wypieki”. Mieści się w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 12b.
Jest nowoczesna i spełnia wszystkie normy dotyczące higieny pracy.
DWK: Czy oprócz talentu posiadasz praktyczne przygotowanie?
AS: Jeszcze przed otworzeniem pracowni, w marcu, uczestniczyłam w pięciodniowym szkoleniu w Warszawie. Pod okiem Bożeny
Sikoń uczyłam się lepić kwiaty, ozdoby i figurki z masy cukrowej.
Oprócz tego zapoznałam się z tajnikami i techniką wykonywania
biszkoptów, mas oraz czekoladowych pralin i deserów.
DWK: Świat wypieków nie stoi jednak w miejscu.
AS: Oprócz nowinek w internecie ważne są konkursy. Uczestniczenie w nich otworzyło mi oczy. W internecie zdjęcia nie oddają tego,
co można zobaczyć na własne oczy. W pierwszym konkursie
w czerwcu 2014 roku nie zdobyłam żadnej nagrody, ale bardzo
cenne doświadczenie. Osoby, które wówczas poznałam wymieniały
się swoimi radami. Zadawałam sobie pytanie ,, co ja tutaj robię”?
Jednak uwagi fachowców pomogły mi wiele poprawić w moich
pracach. W tym roku we wrześniu uczestniczyłam w konkursie
OFTA w Warszawie.
DWK: … aż nadszedł ten szczególny dzień!
AS: W październiku tego roku na konkursie CFP w Katowicach
zdobyłam srebrny medal w kategorii torty okolicznościowe. Wykonałam jeża w aranżacji jesiennej. Samą figurkę jeża lepiłam 11 godzin.
Dekoracja zawierała skrzynię, imitację wiklinowego kosza, jabłka
i jesienne liście.

Cofnijmy wskazówki zegara...
W drugi dzień świąt, 26 grudnia 1989 roku, na Mszy
św. o godzinie 9.00 modliliśmy się w intencji mężczyzn,
a na wszystkich Mszach poświęcony został owies.
Kronika parafialna...
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DWK: Ja dodam, że wszystko dokładnie obejrzałam i wykonane jest z masy cukrowej,
bo dekoracje muszą być jadalne. Jeż i koszyk niesamowite! Wiem, że chętnie działasz w naszej lokalnej przestrzeni.
AS: Podczas Dni Starachowic w 2015 r. uczestniczyłam w konkursie ,,Smak Starachowic”, gdzie tort w kształcie Stara 266 zdobył pierwsze miejsce. Rok później poza
konkursem wykonałam tort z herbem naszego miasta. Prowadzę warsztaty zdobienia
babeczek w przedszkolach i szkołach, a na 3 rocznicę otwarcia galerii handlowej
prowadziłam zajęcia z dziećmi, które dekorowały okolicznościowy tort.
DWK: Dzieci lubią zajęcia w kuchni, ale my dorośli często boimy się bałaganu jaki po
pieczeniu zostawiają. Na prawdę nie warto. Młodszy syn Bartek szykował z tatą Sławkiem tort z masą śmietanową, a przysłuchujący się naszej rozmowie Patryk stwierdził...
Patryk Szkudlarski: Ja lubię piec ciasta. Podobają mi się torty Mamy, ale najbardziej
ten ozdobiony roztapiającymi się lodami.
DWK: Jakie są najnowsze trendy zdobnicze?
AS: W tym sezonie to tzw ,,drip” oraz ,, ganache czekoladowy” czyli masa czekoladowa spływająca nierównomiernie po ściance tortu. Moje torty można oglądać na stronie
internetowej pracowni.
DWK: Na jakie okazje najczęściej zamawiane są torty?
AS: Najczęściej na urodziny dzieci i wtedy królują bohaterowie bajek. W tym roku
najczęściej z ,,Gwiezdnych Wojen”, a hitem jest ,,Kraina lodu”. W branży mówimy ,,no
znowu robiłam tort z Krainy lodu”!
DWK: A dorośli nie zasługują na niespodziankę? Taki tort na pewno byłby oryginalnym prezentem.
AS: Dla dorosłych zamawiane są motywy związane z hobby albo firmowe torty
z danej branży. Jedna z firm zamówiła tort z halą i figurką szefa. Szef był tak mile
zaskoczony, że figurkę zabrał ze sobą do rodzinnej Francji. Wykonuję również torty
weselne. Te zazwyczaj bywają piętrowe. Szkoły zamawiają ozdoby z logo placówki.
Cena tortu z figurką jest wyższa, bo wykonanie jej jest czasochłonne. Niektóre lepię
przez 6- 8 godzin, bo zawsze odwzorowuję najmniejsze detale. Wykonuję torty według indywidualnych projektów klienta, bo on najlepiej zna osobę, której ten tort ma
być dedykowany. Smak również zależy od preferencji klienta. Panowie ich unikają,
a przecież masa nie musi być słodka.
DWK: Cytrynowo – śmietanowa na pewno trafi w męskie gusta. Pod piękną dekoracją
jest środek czyli niebo dla podniebienia. Z czego wykonujesz to ,,niebo”?
AS: Wykonuję torty od podstaw. Piekę biszkopty używając wysterylizowanych jaj. Do
mas dodaję prawdziwą śmietanę, prawdziwe masło, prawdziwą czekoladę i świeże
owoce. W mojej pracowni nie używam margaryny! Tylko składniki najwyższej jakości.
DWK:. Jakie ciasta królują w Boże Narodzenie?
AS: U nas w rodzinie to czasem jest 12 placków, bo z Mamą i Siostrą uwielbiamy
pieczenie. Na pewno piernik, keks, makowiec i sernik.
DWK Czy na koniec zdradzisz nam sekret idealnej polewy czekoladowej na piernik?
AS: Tabliczka czekolady mlecznej, pół tabliczki gorzkiej, 100 ml płynnej śmietanki
30% i łyżeczka masła dla połysku. Wszystko podgrzewamy nad parą i gotowe.
DWK:
Dziękuję
za
poświęcony
mi
czas.
Razem z Anią i jej Rodziną życzymy wszystkim Parafianom i Gościom pachnących pierniczkami słodkich świąt.
Rozmawiała :Donata Witkowska—Kowal

Serdecznie zapraszamy !
Już po raz czwarty namawiamy wszystkich Parafian oraz przybyłych Gości do
wspólnego kolędowania - 7 stycznia 2018r. Zapraszamy solistów i duety, rodzinne
zespoły i te „skrzyknięte” ad hoc, dorosłych i dzieci – jednym słowem wszystkich.
Swoje uczestnictwo prosimy o zgłaszanie do 31 grudnia br., ułatwi nam to organizację spotkania, ale chętnie pośpiewamy także z tymi, którzy zdecydują się wystąpić
już w trakcie wspólnego kolędowania. ZAPRASZAMY !!
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy)
Redaguje Zespół: ks. Grzegorz Roszczyk, Irena Górecka /skład/, Filip Kowal,
Renata Minda - Juda, Donata Witkowska — Kowal, Paweł Perchel /foto, str www/

