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OBJAWIENIA KATARINY RIVAS
/ X Komunia Św.— Cz.2 /
Ton głosu Jezusa był tonem szczęśliwego człowieka. Byłam zdumiona widząc moją przyjaciółkę wracającą do
ławki otoczoną światłem, w uścisku Pana. Pomyślałam o cudzie, który tracimy wiele razy, przyjmując Jezusa
z małymi lub wielkimi winami, podczas gdy powinno być to święto. Wiele razy mówimy, że nie ma kapłanów, do
których można pójść do spowiedzi w jakimś momencie. Ale problem nie jest w tym, by się móc spowiadać, ale
w naszej łatwości ponownego wpadania w zło. Z drugiej strony w ten sam sposób, w jaki szukamy pięknego salonu,
a mężczyźni fryzjera, gdy urządzamy przyjęcie, musimy także podjąć wysiłek poszukania kapłana, gdy potrzebujemy usunąć brud z nas samych. Nie możemy śmiało przyjmować Jezusa w momencie, gdy nasze serce pełne jest
brzydkich rzeczy. Kiedy poszłam przyjąć Komunię, Jezus powiedział do mnie: "Ostatnia Wieczerza była momentem największej intymności z Moimi bliskimi. W czasie tej godziny miłości, ustanowiłem to, co mogło być
uważane za akt szaleństwa w oczach ludzi, uczynienie Siebie więźniem Miłości. Ustanowiłem Eucharystię.
Chciałem pozostać z wami do końca wieków, ponieważ Moja Miłość nie mogła znieść, żebyście pozostali sierotami, wy, których ukochałem bardziej niż własne życie."
Otrzymałam Hostię, która miała inny smak. Było to połączenie krwi i kadzidła, poczułam się całkowicie pochłonięta.
Czułam tak wielką miłość, że łzy spływały mi po policzkach i nie mogłam ich powstrzymać. Kiedy wróciłam na
swoje miejsce, gdy klęczałam, Pan powiedział: "Posłuchaj..." Chwilę później usłyszałam modlitwy pani, która siedziała przede mną i która właśnie przyjęła Komunię Świętą. To co mówiła nie otwierając ust brzmiało mniej więcej
tak: "Panie, pamiętaj, że jest koniec miesiąca i my nie mamy pieniędzy, by zapłacić za czynsz, opłaty za samochód
i szkołę dzieci. Musisz coś zrobić, by mi pomóc... Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak dużo. Nie mogę już wytrzymać jego upijania się tak często i mój najmłodszy syn będzie powtarzał znowu rok, jeśli mu nie pomożesz. On ma
egzaminy w tym tygodniu... I nie zapomnij o naszej sąsiadce, która musi się przenieść. Niech ona zrobi to zaraz. Nie
mogę już dłużej jej znieść.”
Tekst wybrał — Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk

Święty przypomina …..
W Chrystusie narodzonym
w noc betlejemską Mędrcy
ze Wschodu rozpoznają ów
ostateczny Dar, jaki Ojciec
Przedwieczny czyni człowiekowi… Człowiek, który
nosi w sobie epifanię Boga
Żywego, żyje nowym życiem. Wiem, że darem
winien odpowiadać na dar.
Jan Paweł II 6.01.1982 r.

PARAFIALNE KOLĘDOWANIE
Niedzielne popołudnie zapisało w kalendarzu naszej wspólnoty parafialnej kolejne, wspólne" śpiewogranie" na Bożonarodzeniową nutę.
Po raz czwarty zróżnicowana wiekowo grupa ludzi, odpowiedziała na zaproszenie Księdza Proboszcza i Redakcji Zwiastuna, wyrażając wolę
prezentacji wybranej przez siebie kolędy (jednej lub kilku). Wśród wokalistów rozpoznać można było tych, którzy kolejny raz zawitali na
stopnie naszego prezbiterium. Pojawiły się też nowe twarze i głosy tych, którzy po raz 1-szy odważyli się stanąć przed mikrofonem, twarzą
do zebranych słuchaczy, będących niejednokrotnie współwykonawcami prezentowanych kolęd. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów, lista
zgłoszonych uczestników zapełniała się nawet w trakcie trwania wieczoru. I to jest właśnie idea, która przyświeca naszym spotkaniom. Wbrew
pojawiającym się obawom, nieuzasadnionemu strachowi i o czym sama się przekonałam - zawsze obecnej tremie i stresowi - spontanicznie
okazać swoją radość, dziękczynienie za Wielki Dar ubogiej stajenki, w Osobie Maleńkiej Dzieciny, za łaskę przeżycia kolejnych Świąt Bożego
Narodzenia. Tegoroczne kolędowanie liczyło 15 prezentacji, w tym, niektóre zawierały 2 lub 3 utwory. Cieszy fakt, że dołączają do nas coraz
to młodsze osoby. Ukłony należą się rodzinie p. Wolszczaków, którzy w tym roku, obok znanej już starszej córki Zuzi grającej na skrzypcach,
zaprezentowali swoją młodszą latorośl – Laurę - instrumentalistkę fletu poprzecznego. Ogromne brawa dla p. Konrada Rączki, który z młodszymi ministrantami, z prowadzonego przez siebie - Familijnego Klubu Sportowego "Łazy", zaśpiewał dwie kolędy. Jeszcze nieśmiało zaprezentowała swoją pastorałkę mała Ola Lisowska, wspierana przez swoją mamę – Magdę oraz Mateusz Brzozowski - najmłodszy ministrant,
6 – latek, dzielnie wspomagany przez dziadziusia p. Jurka. Profesjonalnie i na pewno perfekcyjnie wykonali swoje kolędy: zaprzyjaźniony
z naszą parafią - chór "Belcanto" pod dyrekcją Krzysztofa Zajchowskiego oraz w solowym występie - p. Beata Rybicka. Ciepło przyjęto
współczesną pastorałkę, którą zaśpiewała p. Zenona Sala, a występ p. Małgosi Perchel zademonstrował jej czysty i fachowy wokal. Jak zawsze
zdecydowanie i mocno zabrzmiał śpiew męskich głosów - scholi Rycerzy Kolumba pod kierunkiem p. Jerzego Kosztowniaka, a naprawdę
niezły poziom wokalny zaprezentowała młodsza młodzież scholi parafialnej. Ich dorośli opiekunowie pokazali z kolei, co znaczy doświadczenie, zgranie głosów i przyjażń, która łączy ludzi nie tylko w codziennych, prozaicznych sferach życia. Mimo nie w pełni sprzyjających warunków współpracy ze środkami technicznymi, bardzo przyjemnym i dobrze rokującym na przyszłość okazał się solowy występ scholisty
- Jaśka Piekarskiego. Myślę, że na szczególne potraktowanie zasługuje (zresztą, jak często się to zdarza) osoba p. Jarka Piekarskiego, który
niezawodnie służy sobą i swoją gitarą nawet tym, którzy w ostatniej chwili podejmują desperackie decyzje. Wielkie dzięki – Niezawodny!
Głosy pochwały i podziękowań płynęły z ust Księdza Poboszcza, który tego wieczoru niejednokrotnie kierował je do wszystkich uczestnikow
i obecnych na wspólnym kolędowaniu. To bylo równie miłe, jak zawsze obecny słodki ekwiwalent, który otrzymał każdy wykonawca.
W/Wymienionemu - dziękujemy! Już tradycyjnie nad całością i porządkiem spotkania czuwał, zdobywając szlify konferansjera - Filip Kowal.
Jak już jesteśmy mili i grzeczni, to wykonamy ukłon przed zawsze obecnymi, niezawodnymi Panami z aparatami w dłoniach. Kochani Paparazzi! Doceniamy wartość Waszej aktywności i mamy pewność, że tylko zadowalająco nas, będziemy wychodzić na wszystkich zdjęciach.
Prezentowane solowo lub w grupie kolędy, jak zawsze włączały zebranych w kościele wszystkich uczestników. Tradycyjnie, wspólnie
odśpiewaną kolędą zakończyliśmy niedzielne spotkanie. Cieszy fakt, że jak co roku, wbrew zawsze możliwemu czarnemu scenariuszowi
i pogodzie, która zazwyczaj nie zachęca nas do ruszania się z ozwanej przez papieża Franciszka "kanapy" - zbiera się grupa ludzi, którym nadal chce się chcieć. Przyprowadzają całe rodziny, zachęcają swoje pociechy własnym przykładem, tworząc, ubogacając i aktywizując osobiste
i wspólnotowe życie parafii. Jeszcze raz dziękujemy tym, którzy z różnych przyczyn nie występują w roli prezentujących kolędy, ale zawsze
są obecni i równie gorąco śpiewają, zajmując miejsca w ciepłych ławeczkach. Jesteście tak samo ważni! A może jeszcze odrobina odwagi
i decyzja?... Bo okazja zdarzy się już za niecały rok. Kolejnego spotkania przy kolędach życzymy sobie i wszystkim!
Do Siego Roku!
R.M.J.
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CHÓRY I SCHOLE

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz. 3

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

- aktywiści kontra pasywiści
W dniach 15-19 IX 1912r. miał miejsce tajny zjazd w majątku
Pieniaki pod Lwowem, w którym udział wzięli przywódcy frakcji
polskich w parlamentach państw zaborczych: Roman Dmowski, były
prezes Koła Polskiego w Dumie, Władysław Seyda, przewodniczący
Koła Polskiego w parlamencie niemieckimi oraz Stanisław Głąbiński, przewodniczący mniejszości Koła Polskiego w parlamencie austriackim. Pasywiści uchwalili, że w nadchodzącej wojnie Polacy ze
wszystkich trzech zaborów poprą stronę przeciwną Niemcom. Narodowi demokraci z Dmowskim na czele uważali, że Rosja i sprzymierzone z nią państwa Ententy zdecydują się na odbudowanie Polski na
ziemiach zaborów pruskiego i austriackiego oraz obszaru Królestwa
Kongresowego czyli na rdzennych ,,ziemiach piastowskich”.
Tymczasem aktywiści z obozu niepodległościowego uważali, że należy poprzeć najmniej restrykcyjnego zaborcę, Austro-Węgry. Podobnie uważał Józef Piłsudski mówiąc:,, Nie chciałem dopuścić, by
na szalach, na które miecze rzucano, zabrakło polskiej szabli”.
Jeszcze inaczej sprawę widzieli działacze emigracyjni i polonijni na
Zachodzie, którzy liczyli na poparcie Francji, Wielkiej Brytanii oraz
wielkiej potęgi, Stanów Zjednoczonych. Ich przedstawicielem był
znany i poważany na całym świecie artysta, Ignacy Paderewski.
Filip Kowal

„MIKOŁAJOWE PREZENTY”
W okresie przedświątecznym, członkowie grupy parafialnej
Caritas przygotowali paczki żywnościowe dla grupy naszych najstarszych parafian. Na co dzień niektórzy z nich zmagają się z trudnościami finansowymi z różnych powodów, inni ze względu na swoje zdrowie wymagają większego zainteresowania zarówno ze strony swoich
najbliższych, jak i sąsiadów, czy znajomych, jeszcze inni są po prostu
sami. Caritas przygotował paczki żywnościowe w których nie zabrakło słodkich dodatków, a wszystko za sprawą najczęściej anonimowych darczyńców, wywodzących się również z naszych grup parafialnych, jak - Rycerzy Kolumba, Caritasu, Kółek Różańcowych, Były też
na ten cel przekazane przez osoby indywidualne - kwoty pieniężne.
Wszystkim darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę Caritasu
– finansowo i rzeczowo, serdecznie dziękujemy! Nie bójmy się
wzajemnie sobie pomagać i być „świętym Mikołajem” dla dorosłych.
A Wy dorośli, dojrzali, starsi nie krępujcie się myśląc, że może to nie
Wy zasłużyliście na „mikołajowy prezent”. Zawsze jeszcze możecie
podzielić się wg własnego „widzi mi się” z sąsiadem „zza płotu”.
CARITAS

,, Przykłady jej wszakże silniej jeszcze przemawiały niż słowa, tak,
że dla wszystkich otaczających była ona prawdziwym wzorem
łagodności, pokory, zdania się na Opatrzność i szczerego współczucia dla każdej niedoli.” Tymi słowami charakteryzował swoją
babcię św Zygmunt Szczęsny Feliński. Babcia własnym przykładem
przyczyniła się do pogłębienia życia religijnego wnuków oraz wielkiego szacunku jakim otaczały Matkę Zbawiciela. Pięć lat po śmierci ojca, Gerarda, matka Ewa, za udział w spisku Szymona Konarskiego, została zesłana na Syberię. Wówczas Zygmunt miał 16 lat
i pozostał z dwoma braćmi i trzema siostrami bez dachu nad głową
i środków do życia, bez żadnych żyjących krewnych. Osieroconymi
dziećmi zajęli się przyjaciele. Zygmunt z pomocą Zenona BelinyBrzozowskiego ukończył studia matematyczne w Moskwie, a następnie humanistyczne w Paryżu na Sorbonie i w College de France. Przyjaźnił się z Juliuszem Słowackim i był przy nim w ostatnich
dniach jego życia. Po upadku powstania poznańskiego Zygmunt
Feliński podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego.
Postanowił jako kapłan pracować nad rozwojem duchowym narodu.
Uznał, „że patriotyzm zasadzający się na gotowości porwania się
na pierwsze zawołanie do oręża, by walczyć o niepodległość Ojczyzny, jest jałowy [...] Najważniejsza przeto jest praca nad dźwiganiem sił i zasobów narodowych, ale nie tylko materialnych i intelektualnych, [...] ale przede wszystkim owych, naszemu narodowi
właściwych zasobów, co odrębny charakter jego stanowią i tym
samym zlać mu się z sąsiadami nie pozwalają”. Po wybuchu powstania styczniowego i nasilającego się terroru wobec jego uczestników abp Feliński 15 III 1863 r. wystosował list, w którym prosił
cara o złagodzenie represji „zaklinam Waszą Cesarską Mość... aby
chciała położyć koniec tej walce eksterminacyjnej...więcej jest prawdziwej wielkości w przebaczeniu cofającym się przed rzezią niźli
w zwycięstwie, wyludniającym kraj cały”. Za swoją postawę został
zesłany na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą. To wydarzenie wspominał kard. Wyszyński 25 IX 1953 r. kiedy UB wiózł go w nieznanym
kierunku. Abp Feliński podczas internowania odrzucił propozycję
powrotu do Warszawy w zamian za zerwanie kontaktów ze Stolicą
Apostolską i poddanie się zwierzchnictwu cara. Wówczas wystosował memoriał, w którym zawarł swoje credo: „Winić Polaków nikt nie
może za to, że mając świetną i bogatą przeszłość historyczną
wzdychają do niej i dążą do uzyskania niepodległości. Tego gorącego patriotyzmu nie można Polakom poczytywać za zdradę, a prób
odzyskania niepodległości, powtarzających się od stu lat, Rosjanie
nie mają prawa potępiać”. Po powrocie z zesłania zamieszkał
w Dziwniaczce jako kapelan kaplicy przy dworku hr. Heleny Koziebrodzkiej. Zajął się duszpasterstwem chłopów i propagował idee
zakładania szkół wiejskich. Do końca pracował, a miesiąc przed
śmiercią pisał w liście: „ze zdrowiem moim dość licho, ale na to już
nie ma rady, póki nie wynajdą sposobu na odmładzanie starców”.
Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie. Beatyfikowany 18 VIII
2002r, a 11 X 2009 r. ogłoszony świętym przez Benedykta XVI.
DWK
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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

Zakończył się Rok Pański 2017
To dla nas kolejny rok życia, a dla naszej parafii kolejny rok istnienia. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim za wspólne modlitwy, uczestnictwo w
Sakramentach Świętych, za zaangażowanie w życie
parafii; duchowe i materialne. Razem tworzymy rodzinę jaką jest parafia.

Cofnijmy wskazówki zegara....
Już na początku roku rozpoczęliśmy przygotowania do nowego
sezonu budowlanego. Dnia 10 stycznia 1989 roku w godzinach 9- 11
parafianie pracowali przy rozładunku cegły. W ostatnim tygodniu
stycznia zakupiliśmy jeszcze 3 samochody cegły i 15 ton stali.
Kronika parafialna

WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM Z OKAZJI
ICH ŚWIĘTA ŻYCZYMY ZDROWIA, OPIEKI
MATKI BOŻEJ I NOWO NARODZONEGO
JEZUSA
- SKŁADAMY TEŻ ŻYCZENIA SŁOWAMI,
JAKIE MOGĄ USŁYSZEĆ OD WNUKÓW

Kilka informacji, które są udziałem was moi drodzy,
to : Sakramenty i Sakramentalia:
Sakrament Chrztu Św. – 20 dzieci
Sakrament Małżeństwa - 10 ślubów
I Komunia Św. – 43 dzieci ( w tym ze Szkoły Społecznej)
Bierzmowanie – 18 młodzieży
Komunia na Mszach Św.- 18 000
Pogrzeby – 18 osób odeszło do Domu Ojca

Życie parafii to także dbałość o budynki parafialne,
upiększanie kościoła. Zaangażowanie parafian to:
Ofiary materialne składane komitetowi - 60 898 zł

Zostały wykorzystane na:

Kolejne wpłaty za schody do kościoła - 40 000 zł
Malowanie plebanii - 5 000 zł
Instalacja alarmowa kościoła i plebanii - 7 000 zł
Kruszywo - 1 000 zł
Zbudowanie wiaty i szopy - 3 800 zł
Udział własny parafii w parkingu – 10 000 zł

Razem - 66 800 zł

Resztę kosztów, w tym także koszty za:
Energię elektryczną- 15 197 zł
Wodę – 1150 zł
Gaz- 3 700 zł
Opłaty do Kurii, Seminarium i na Caritas – 11 000 zł

pokryto z ofiar na tacę i innych.

HUMOR
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!
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Kochana Babciu, Kochany Dziadku,
dziś Wam przynosimy po jednym kwiatku,
do tego dokładamy serdeczne życzenia,
niech Wam się spełniają wszystkie marzenia!

Kościół jakiego nie znacie
Kościół jaki jest - każdy widzi. Ale czy na pewno? Czy to dość popularne powiedzenie można odnieść także do Naszej Parafii? Wydaje
się, że idąc na niedzielną, czy codzienną Mszę Św., uczestnicząc
w nabożeństwach, czy modlitwach, a nawet przechodząc codziennie
obok Kościoła, wiemy o nim wszystko. Przecież wielu parafian
żyje tu, mieszka i modli od samego początku powstania parafii.
A to już grubo ponad 30 lat. Czy zatem kościół niczym nas już nie
może zaskoczyć? A może po prostu przyzwyczajeni do tego co
mamy, nie dostrzegamy jego piękna i monumentalności.
Przez cały czas kościół się zmienia. Podobnie jak i jego otoczenie.
Z pewnością zasługa to kolejnych ks. Proboszczów, a także Parafian.
Zmieniała się także nasza dzielnica: przybyło wiele nowych
domów, wielu mieszkańców wyprowadziło się w inne miejsca,
a jednocześnie wielu przybyło. Ot, można by rzec zwykła migracja.
Ci co przybyli, nie zawsze znają historię parafii, a i wielu
starszych parafian często nie pamięta szczegółów.
W 2014r. ukazał się folder poświęcony kościołowi i parafii. Informacje tam zawarte były – siłą rzeczy – dość ogólne i tylko szkicowały
niektóre zagadnienia. Jako zespół „Zwiastuna” chcielibyśmy wrócić
do nich, opisując nasz kościół z nieco innej perspektywy. Co znajduje
się w kościelnej wieży? - jak wielkie są podziemia? - co przedstawiają
polichromie? - ile pięter ma zakrystia? Te i wiele innych pytań,
już wkrótce przestaną być tajemnicą. Chcemy Wam pokazać kościół
jakiego nie znacie. Zaczynamy od najbliższego numeru.
P.P.
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/

