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BŁOGOSŁAW PANIE BOŻE W NOWYM ROKU
Zakończyliśmy rok 2016, a rozpoczynamy nowy 2017.
Czego doświadczyliśmy w minionym roku?
Dla Kościoła to był Rok Miłosierdzia.
Dla Kościoła w Polsce to Światowe Dni Młodzieży
A dla naszej Parafii?
To na pewno Sakramenty, które uświęcały nasze rodziny.
W naszym kościele 15 dzieci otrzymało Chrzest Święty.
Sakramentalny Związek Małżeński zawarło -11 par.
Sakrament Bierzmowania przyjęło 11 osób.
Do I Spowiedzi i I Komunii Św. przystąpiło 23 dzieci.
W ciągu całego roku w naszej świątyni
udzielono 20 000 Komunii Św.
Wszystkim Parafianom, szczególnie chorym i starszym,
dzieciom, młodzieży i dorosłym,
razem z księdzem Sławomirem składamy serdeczne
życzenia noworoczne słowami z księgi Proroka Izajasza:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię
obdarzy pokojem.”
Ks. Grzegorz
„
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6 stycznia — Święto Trzech Króli

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
„Trzeba podkreślić ten znamienny fakt,
że już ponad sto lat temu Ksiądz Bosko przywiązywał wagę do ludzkich
aspektów i historycznych uwarunkowań jednostki… Stawia przed młodzieżą program prosty i zarazem wymagający, który streszcza się w sformułowaniu: uczciwy obywatel, bo dobry chrześcijanin”
Jan Paweł II 31.01.1988 r.

CZAS CZŁOWIEKA NA ZIEMI – CZASEM BOGA I DLA BOGA
Przeżywamy obecnie czas oktawy Uroczystości Bożego Narodzenia. W to radosne przeżywanie tego czasu wpisuje się
czas kończącego się starego roku i czas rozpoczęcia Nowego Roku Pańskiego A. D. 2017. Myślimy i wracamy pamięcią do
minionych wydarzeń Roku Pańskiego 2016. Zdajemy sobie sprawę, że ten, przeszły czas nie jest już nasz, my nim już nie władamy, nie mamy na niego jakiegokolwiek wpływu.
Czas określany przez fizyków, jako ruch od przeszłości, przez teraźniejszość ku przyszłości, jest on nade wszystko darem Boga. To on stworzył czas i chciał aby w nim rozgrywała się ludzka historia, także i nasza osobista. Mamy przecież jako chrześcijanie wpływ na bieg wydarzeń i to o nas, chrześcijanach mówi, że mamy być : „ solą ziemi”, ewangelię głosić tam, gdzie nas
stawia, a żyjąc sami Jezusem nadawać smak zepsutemu światu. Niestety, wielu chrześcijan, jest tą zwietrzałą solą, która traci
smak Ducha Bożego, nie pobudza do działania, nie przenika serca, do decyzji zmiany swego życia.
Nie pozwólmy, abyśmy przyzwyczaili się do „cukierkowatej” ewangelii, która nic nie kosztuje i „cukierkowatej” wiary,
bo działanie chrześcijanina w wielu obszarach, to nie tylko śpiew kolęd, pięknie nakryty stół, szopka, choinka, ale to odważne
przyznanie się do Jezusa - Jestem jego dzieckiem.
Prośmy bardzo często Ducha Świętego, aby nam ukazywał, gdzie mamy wedle woli Boga zarzucić swe sieci, jako jego uczniowie i jakich sposobów użyć, aby budować jego królestwo już tu na ziemi.
Ks. Sławomir Kośniewski

SERCE
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R O Z M I A R Z E XXL

Za nami święta Bożego Narodzenia. Jeszcze w pokoju pachnie choinką, błyszczą gustowne dekoracje, rozbrzmiewają dźwięki śpiewanych kolęd i pamięcią sięgamy do spotkań z bliskimi. Do tego niecodziennego, jedynego spotkania przy wigilijnym stole, na którym w centralnym miejscu leżał cicho biały opłatek, dobry jak chleb. Zauroczeni magią atmosfery świąt zobaczmy człowieka, który dla biednych chciał
być „dobry jak chleb”. To Adam Chmielowski – święty brat Albert, wielki Polak, patriota, powstaniec styczniowy, malarz, ojciec ubogich,
założyciel zgromadzeń sióstr i braci albertynów. Urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Wcześnie osierocony przez
ojca, został przeznaczony do kariery wojskowej, w szkole kadetów w Petersburgu. Szybko zauważona siła rusyfikacji wpłynęła na zmianę
planów i młody Adam rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum. Gdy w 12 roku życia chłopca, zmarła jego matka, opiekę nad czwórką
rodzeństwa objęła siostra ojca - Petronela Kobylańska. Adam swoją edukację kontynuował w Instytucie Rolniczo - Leśnym w Puławach.
Tu włączył się w działalność konspiracyjną i razem z kolegami ze szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. We wrześniu 1863r. został
ciężko ranny i dostał się do niewoli. W prymitywnych warunkach amputowano mu nogę. Przy pomocy przyjaciół i rodziny w maju 1964 r.
wydostał się na wolność. Trafił do Paryża, by dokończyć leczenie i rozejrzeć się za możliwością dalszej nauki. Interesowało go malarstwo.
Po ogłoszeniu amnestii wrócił do W-wy i rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych. W 1866 r. zamknięto szkołę. Adam kontynuował studia
w Paryżu, w Gandawie, Krakowie i Monachium. Tu poznał i zaprzyjaźnił się z wieloma sławnymi artystami: St. Witkiewiczem, Józefem
Chełmońskim, A. Gierymskim i innymi. W tym czasie wiele malował, a swoje prace wysyłał do Polski. Z tego okresu pochodzą pierwsze
obrazy o tematyce religijnej – Wizja św. Małgorzaty oraz Ecce Homo, który obecnie znajduje się w Krakowie. Dorobek A. Chmielowskiego
to 61 obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Do najbardziej znanych należą: Po pojedynku, Dziewczynka z pieskiem, Powstaniec
na koniu, Zachód słońca. W 1874 Chmielowski wrócił do W-wy. Tu poznał H. Sienkiewicza, bywał na salonach H. Modrzejewskiej. Podczas
malowania obrazu Ecce Homo artysta przeżył wewnętrzną metamorfozę. We wrześniu 1880 r. wstąpił do zakonu Ojców Jezuitów w Starej
Wsi. Po roku zrezygnował, przeżył załamanie nerwowe i popadł w depresję. Wyjechał na Podole. Malował kapliczki i pejzaże. Na wzór
św. Franciszka głosił prostym ludziom kazania o Bogu i Ojczyźnie. W 1884r. osiadł w Krakowie, gdzie dalej malował, ale coraz bardziej angażował się w opiekę nad biednymi, nędzarzami i bezdomnymi. Po pewnym czasie porzucił całkowicie malarstwo poświęcając się całkowicie
pomocy ubogim. Wraz z bezdomnymi zamieszkał w ogrzewalni miejskiej na krakowskim Kazimierzu. W sierpniu 1887r. A. Chmielowski
przywdział szary habit III Zakonu św. Franciszka i przyjął imię brata Alberta. Śluby zakonne złożył rok później. Dał początek założonemu
przez siebie Zgromadzeniu Braci Albertynów, a zaraz potem Zakonu Sióstr Albertanek. Z czasem powstały podobne ośrodki we Lwowie,
Tarnowie, Zakopanym. Brat Albert chorował na raka żołądka. 23 grudnia 1916r. przyjął sakrament namaszczenia chorych, a 2 dni później
w południe świąt Bożego Narodzenia otrzymał szczególny, wyjątkowy czas na zakończenie swojej ziemskiej egzystencji. Zmarł w opinii świętości. Miał wtedy 70 lat. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim. Przy dźwięku krakowskich dzwonów niesiono nieheblowaną trumnę,
a drogą Królewską szli biskupi, profesorowie, duchowni, prezydent Krakowa, biedota, arystokracja i Żydzi. Słynne są słowa bpa Adama
Nowaka wypowiedziane nad grobem zmarłego cyt.”raczej do zmarłego należy się modlić niż za niego”. W listopadzie 1938r. Prezydent Ig. Mościcki, za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej, nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę
Orderu Odrodzenia Polski. Jan Paweł II wpatrywał się i szczególnie cenił i ukochał tę postać. W czerwcu 1983r. ogłosił brata Alberta Chmielowskiego- błogosławionym, a w listopadzie 1989r.- świętym.
W kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego przypada 17 czerwca. Rok 2017 będzie w polskim
Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. rocznicy jego śmierci i potrwa do kolejnych świąt
Narodzenia Pańskiego. Piękna postać świętego ukazuje jego konsekwentną postawę chrześcijanina, który w innym,, biednym człowieku
dostrzega oblicze Chrystusa. Sam, podniesiony przez miłosierdzie Boże ze swojej grzeszności poszedł do najbiedniejszych, aby czyniąc miłosierdzie, ich podnosić. Identyfikując się z innymi, mieszkając w ich brudzie i biedzie, uczył jak żyć, kochać i pracować. Jako człowiek wielkich
talentów, ogromnej wrażliwości, tworzył wielkie dzieła, nie na pokaz, lecz aby objawiło się miłosierdzie Boga. Odpowiedział na nie niosąc
pomoc najbardziej potrzebującym. Św. Brat Albert swoim życiem realizował słowa Chrystusa „wszystko co uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych braci moich ,mnieście uczynili”,a kontemplując Jezusa w Eucharystii mówił „...skoro jest Chlebem, i my powinniśmy być
dobrzy jak chleb, który dla wszystkich leży na stole. Każdy może go ukroić, pożywić się”.
Mówimy; żyjemy w trudnych czasach. Czasy nigdy nie były łatwe, ale wydaje się dziś, że świat wartości zepchnęliśmy w krainę
legend i baśni. O ten świat wartości upomina się DZIECKO, którego narodziny świętujemy w tych dniach. Upomina się o niego patron rozpoczynającego się Nowego 2017 Roku – Św. Brat Albert Chmielowski. -Bracie Albercie! Nadal trwa Wigilia. Uporządkuj tę moją osobistą,
domową, polską ogrzewalnię, bo tak prawdziwie nie umiemy dzielić się chlebem. Weź ode mnie kawałek opłatka. Ja też proszę za Kornelem
Makuszyńskim - „Chcę serce moje jako bochen chleba pokrajać dla tych, których głód uśmierca. Ty zasię spraw to
- o Panienko z nieba, aby dla wszystkich wystarczyło serca”.
R.M.J.

Rycerze Kolumba, Caritas i Zwiastun przy pracy.

Polski

kierowca

męczennik

30 XII 2016r. odbył się w Baniach w woj zachodniopomorskim pogrzeb Łukasza Urbana. Miał 37 lat. Wydawałoby się, że to zwykły człowiek jakich wielu.
Był kierowcą ciężarówki. Wykonywał swoje codzienne obowiązki zarabiając pieniądze dla siebie i swojej rodziny. Chyba niczym się nie wyróżniał, aż do dnia
kiedy to islamskie siły zła postanowiły zamordować w Berlinie wielu ludzi. Narzędziem miał być On Polski kierowca i jego narzędzie pracy. Dla człowieka małej
wiary zastanawiające jest to, że podjął walkę z napastnikiem, aby uniemożliwić wielką masakrę w Berlinie. Przecież mógł po prostu inaczej się zachować.
Nie podejmować walki i być może ocaliłby tym swoje życie. Jak podają niemieckie służby on jednak stoczył długą walkę . Widząc napastnika innej karnacji,
innej mowy i na pewno o wielkiej nienawiści w oczach, musiał wiedzieć z kim walczy. Ta dramaturgia nasuwa tylko jedno na myśl - Oddał życie za braci
Chrześcijan, za tych niewinnych, których z pewnością mogło zginąć dużo więcej. I tu leży odpowiedz człowieka wierzącego - Nasz Pan i Bóg, Jezus Chrystus
powiedział :„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J. 15,13) Oznacza to, że Chrystus dał przykład największej
miłości, umierając za nas na krzyżu, ale również Jezus dał przykład, że jego naśladowcy powinni być gotowi oddać życie za swych współwyznawców, gdyby
tego wymagały okoliczności. Przecież to był akt nienawiść islamskiego mordercy wobec Chrześcijańskiego narodu Niemieckiego i Polskiego Chrześcijanina
kierowcy Łukasza Urbana . W świetle tych słów naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa , czyż nie należy uważać śp. Łukasza Urbana za męczennika ? Islamskiemu mordercy udało się zranić 50 niewinnych ludzi i zamordować 12 osób.
A ile swym czynem - walką z islamistą uratował śp. Łukasz Urban ofiarując swe życie?? Władze niemieckie z wyrazem wielkiego szacunku uhonorowały
naszego rodaka. Na cmentarzu w Baniach modliło się i dziękowało śp. Łukaszowi za Jego postawę wiele osób wraz z Prezydentem Polski i kilkoma parlamentarzystami. W nabożeństwie żałobnym uczestniczyło wielu księży. I tu należałoby się chwile zastanowić... Zastanowić nad nasza drogą - Polaków, Europejczyków i Chrześcijan – QUO VADIS? - dokąd idziemy? Najpierw wpuszczamy islamistów pogardzających Chrześcijanami do Europu pod płaszczem uchodźców
wojennych, potem trudno jest Naród Polski nakłonić, by uznał naszego Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski w myśl objawień s. Celakówny, a teraz taki
dramat ...
Gdyby w naszym narodzie nie brakowało wiary to cała Polska krzyknęłaby, że śp. Łukasz Urban zginął za współbraci Chrześcijan i zasługuje na miano
męczennika. Muzułmanie nie obeszliby się tak chłodno, gdyby to Chrześcijanin dokonał takiego ataku terrorystycznego na muzułmanach.
Więc jeszcze raz zadałem sobie pytanie i może zrobią też to inni - QUO VADIS!!?? Może ta śmierć niewinnego bohatera skłoni nas do dawania świadectwa
naszej wiary w obliczu jej zagrożenia.
Dariusz Kruszyński

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 16
Pierwsze dni na wolności i pierwsze obawy. Od 23 IX 1956 r. na Węgrzech trwało antykomunistyczne powstanie. USA zaabsorbowane konfliktem
w rejonie Kanału Sueskiego nie poparły węgierskiego przyzwalając sowietom na pacyfikację powstańców. Prymas nie chciał takiego scenariusza dla Polski
i miał świadomość, że ocieplenie stosunków państwo- Kościół jest chwilowe. Nowy dekret ograniczający wolność wyznania ogłoszono 31 XII 1956 r. Kościół
musiał informować o obsadzaniu stanowisk biskupów, koadiutorów z prawem następstwa, proboszczów i administratorów parafii, a władze miały określony
czas na sprzeciwienie się tej decyzji.
W maju' 57 otrzymał paszport. Za ,, żelazną kurtyną” spotkał się w Wiedniu z abp Franzem Konigiem, w Wenecji z patriarchą Angelo Giuseppe
Roncallim (późniejszym Janem XXIII). W Rzymie na dworcu Roma Termini witany był jako bohaterski więzień systemu stalinowskiego przez 10 tys. osób.
Z pięcioletnim opóźnieniem 18 V 1957 r. odebrał kapelusz kardynalski z rąk Piusa XII. Podczas miesięcznego pobytu odwiedził Monte Cassino, Messynę na
Sycylii, Palermo, Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej w Syrakuzach, grób św. Mikołaja w Bari.
Dnia 6 XI 1957 r. przejął z rąk bpa Michała Klepacza kierownictwo nad Episkopatem. Postanowił rozwiązać problem ,,księży- patriotów”, którzy stali na drodze
jedności Episkopatu. Uważał, że ,, nie mają już głosu i żadnych praw... jeżeli któryś z księży nie będzie chciał podporządkować się kurii, będzie usunięty ze
stanowiska”.
Jeszcze w Komańczy zmienił taktykę w relacjach między Kościołem a państwem. Największy projekt duszpasterski, Wielka Nowenna miała przygotować Polaków do obchodów 1000 lecia rocznicy chrztu Mieszka I i wprowadzić naród w II tysiąclecie Chrześcijaństwa. Prymas dostrzegał rezultaty powojennej ateizacji społeczeństwa. Wielu katolików dla kariery rezygnowało w praktyk religijnych, ale nie odcinało całkowicie
pępowiny. Po cichu, z dala od miejsca zamieszkania zawierali śluby kościelne, chrzcili dzieci. Migracja ze wsi do miast
oderwała od korzeni i tradycji katolickich, a ludność zamieszkiwała osiedla pozbawione świątyń. Liberalna ustawa o aborcji
z 1956 r. zezwalała na usunięcie ciąży z przyczyn społecznych. Centrum przygotowań do Millenium stała się Jasna Góra,
miejsce gdzie podczas wojen i zaborów Polacy szukali ratunku.
Ważnym punktem była peregrynacja po kraju kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej poświęconej przez
Piusa XII podczas wizyty Prymasa w Rzymie. Wędrówka Maryi rozpoczęła się 26VIII 1957 r. z Jasnej Góry, a w parafiach
które nawiedzała następowała przemiana dotychczasowego życia i powrót do praktyk religijnych. Postawienie bariery duchowej przed falą ateizacji doprowadziło do kolejnego zgrzytu, zakończonego 19 VI 1966 r. ,,aresztowaniem” kopii obrazu
w miejscowości Liksajny. ,,Od strony Pasłęka nadjechały kolumny zmotoryzowane MO na motocyklach, mercedesach,
radiowozach i syrenkach. Szyk bojowy. Zamknięto drogę do Ostródy. Ursusy z motocyklów idą hitlerowskim krokiem ku
żukowi. Stają w pewnej odległości. Księża otoczyli wóz z Obrazem. Chwila wyczekiwania. Zażądano próby wozu. Księża
opierają się. Niemal siłą wpakował się do wozu jakiś drab. Nad nami krąży helikopter. Mamy wrażenie, że jesteśmy na
froncie wojennym” napisał w dzienniku Prymas. Dwa dni później w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki w obecności kilkunastu tysięcy wiernych powitał puste ramy. Maryja na pielgrzymi szlak powróciła w 1972 r.
D.W.K.
Po powrocie z Komańczy

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

Cudze chwalicie, swego nie znacie….
ZIELENIEC

Był najwyżej położoną wsią w Sudetach ( 960 m n. p. m.). Obecnie w granicach administracyjnych uzdrowiska Duszniki - Zdrój. To jedyny ośrodek
w Polsce, który może pochwalić się specyficznym mikroklimatem alpejskim
Działa tu około 30 wyciągów narciarskich, a śnieg utrzymuje się najdłużej
w kraju.
W centrum znajduje się zabytkowy kościół p w św. Anny, w którym sprawują duszpasterstwo o. o. Franciszkanie. Wybudowany w 1902 r. z kamienia
polnego w stylu neoromańskim idealnie wtopił się w surowy górski klimat.
Najstarszym elementem wyposażenia jest barokowa pokrywa chrzcielnicy
pochodząca z poprzedniej, drewnianej świątyni z 1790r. .
W lecie miejsce to staje się dosłownie zielone. Jest idealną bazą wypadową
do pieszych i rowerowych wędrówek po Górach Orlickich i Bystrzyckich.
To ulubione miejsce treningu naszej medalistki olimpijskiej Mai Włoszczowskiej. W sierpniu organizowane są Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim ,, Klasyk Kłodzki”, uważane za jedne z najcięższych w kraju.
Niezależnie od pory roku panorama z tego miejsca jest niezwykła.
F.K.

Zwiastunowe rozmowy.... Pani Alicja Pocheć
W zorganizowanym w wakacje 2016 roku ,,Zakręconym konkursie na najlepszy przetwór owocowy” , kompot z czereśni Alicji Pocheć został doceniony przez
jury. W styczniowym numerze rozmowa z Panią Alicją, ale nie o przetworach tylko o tym jak to jest być super babcią?
DWK: Pani Alicjo czy przedstawi nam Pani swoje wnuki?
Alicja Pocheć: Mam troje wnucząt. U starszej córki dwoje: Alberta - 15 lat i Amelię- 9 lat, u młodszej: Julcię – 4 lata. Kocham ich bardzo. Często są u mnie i
mówią, że mają super babcię.
DWK: W XXI wieku babcie pracują zawodowo, uprawiają sport, uczestniczą w życiu społecznym, czy należy Pani do tej aktywnej grupy?
AP: Myślę, że tak. Jestem już na emeryturze i pracuje na 1/2 etatu. W chórze prowadzonym przy Parafii św. Trójcy jestem 14 lat. Lubię towarzystwo i należę
do klubu seniora. Należę też do Kółka Różańcowego przy naszej parafii. Jeżdżę dużo na rowerze.
DWK: Jak wspomina Pani swoje babcie, te z XX wieku, oprószone siwizną, lepiące najpyszniejsze pierogi i pomagające w wychowaniu wnucząt?
AP: Wspominam jedną babcię, mamę Tatusia - Babcię Marysię. Drugiej Babci nie pamiętam. Zmarła jak miałam dwa latka. Babcia Marysia była świetną
kucharką. Gotowała na weselach na wiosce. Dużo rzeczy mnie nauczyła - pieczenia ciasta i gotowania.
DWK: Gdybyśmy mieli podać przepis na ,, wyśmienitą babcię”, jakie cechy charakteru powinna posiadać?
AP: Każda babcia powinna być uśmiechnięta, wesoła i zadbana, kochać wnuki, rozpieszczać je i na każde zawołanie być gotowa do wnuków jak ,,pogotowie ratunkowe”.
DWK: Z jakimi problemami borykają się współczesne babcie?
AP: Tego nie wiem i nie znam takiej babci, która by się borykała z problemami.
DWK: Czy uczucia jakimi otaczane są wnuki możemy uznać za najlepszą lokatę na przyszłość?
AP: Myślę, że tak.
DWK: Czy Babcia Ala poda swoim wnukom kompot czereśniowy i jakie słodkości przygotuje kiedy wnuki przyjdą z życzeniami 21stycznia ?
AP: Amelka i Julcia uwielbiają moje faworki i uszka z czerwonym barszczem... mówią, że najlepsze na świecie. Natomiast Albert bardzo lubi mój jabłecznik i
pieczoną kaczkę z jabłkami, nadziewaną kaszą gryczaną i popija kompotem z czereśni.
DWK: Oczywiście tym kompotem z czereśni, który zachwycił ,, zwiastunowe jury”! Babciu Alu czego możemy życzyć wszystkim Babciom i
Dziadkom w naszej parafii w dniu ich święta?
AP: Przede wszystkim długich lat życia, pogody ducha, dużo uśmiechu i radości oraz zadowolenia z wszystkich wnucząt.
DWK: Pani Alicjo dziękuję za poświęcony czas. W imieniu ,,Zwiastuna” proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji Dnia Babci.
AP: Dziękuję.

Ksiądz Proboszcz, ksiądz Sławomir i redakcja dopisuje się do życzeń. Wszystkim seniorom dziękujemy za lata jakie poświęcili naszej parafii, za wszystkie wyszeptane na kolanach modlitwy i dzieło materialne jakim jest nasz kościół, który
przez lata z trudem budowali.
Rozmawiała: Donata Witkowska—Kowal
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Lekarz do pacjenta: czy uprawia Pan jakiś ekstremalny
sport?
- Tak czasami sprzeciwiam się żonie…
Lekcja fizyki. Pani do Jasia
- Co to jest rok świetlny?
- Jest to rachunek za prąd otrzymany po 365 dniach.

Cofnijmy wskazówki zegara...
Już na początku roku rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego
sezonu budowlanego. We wtorek 10 stycznia 1989 roku życzliwi
parafianie rozładowali transport cegły.
Kronika parafialna...
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy)
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