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Habemus Papam - w te słowa prawie z niedowierzaniem, 35 lat temu wsłuchiwało się
miliony Polaków. Wierzący i niewierzący, w
jednej chwili z dumą odnosili się do wyboru
Polaka na Stolicę Piotrową. Jak wielkim okazał się Polakiem pokazał czas i czyny, które
stały się Jego dziełem. Jan Paweł II, dziś błogosławiony, a już wkrótce święty. Oprócz
wielu określeń jakie Go opisują jest uznawany także za Papieża Wolności. Zapewne w
dużej mierze zawdzięcza to homilii wygłoszonej 2 czerwca 1978r na warszawskim Placu
Zbawiciela z pamiętnymi słowami: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze Ziemi!... Tej
Ziemi! Ale o wolności Jan Paweł II
wielokrotnie mówił także w czasie
innych pielgrzymek, czy spotkań. Wolność całych narodów była mu tak samo
droga jak wolność każdego, pojedynczego człowieka. Ale mówiąc o
wolności , zawsze nawiązywał do wolności, którą dał nam Chrystus, dając się
ukrzyżować.

"Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą
cudowną. Cudowną w swojej prostocie
i w swej głębi...

Czy dziś, kiedy nie poucza nas i nie upomina, jeszcze o tym pamiętamy ? Czy
Jego słowa , zapisane na papierze, czy w
formie elektronicznej, wystarczą - abyśmy zapisali je sobie także w sercu ?

Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca
w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego
serca duszpasterzom i rodakom w mojej
Ojczyźnie".
(Dn. 7.X.1981r.

P.P.

Błogosławiony
przypomina:

W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te
same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica
Maryja usłyszała od Archanioła i od swej
krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy
się cały Kościół. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają
sie na życie człowieka, narodziny, narodu,
Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na
sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa
różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
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(Dn. 29.X.1978r. w pierwszym przemówieniu po
wyborze na papieża)

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą
wdzięczności, miłości i ufnej prośby...
Do tej modlitwy różańcowej zachęcam
was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!.

na pierwszej audiencji po zamachu).

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego
zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary
kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co kryje się we wnętrzu człowieka”. Jedynie On to wie!
(Jan Paweł II , inauguracja pontyfikatu, 22.10.1978).
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W niedzielę - 8 września 2013r. Rycerze Kolumba działający w naszej parafii mieli swoją uroczystość wprowadzenia
funkcjonariuszy na urząd. Ta trochę zawiła nazwa oznacza
po prostu rozpoczęcie nowego roku działalności w oparciu
o nowe władze Rady. Na czas uroczystości, funkcjonariusze Rady stoją ustawieni w formie krzyża. Ceremonię poprowadził Delegat Rejonowy Janusz Gonciarz wraz z Kustoszem Rejonowym Stanisławem Kaczmarczykiem. Same
wybory do Rady odbyły się jeszcze w czerwcu. Na Wielkiego Rycerza Rady, czyli osobę kierującą jej pracami wybrany
został ponownie Marek Śliwiński. Gratulujemy i życzymy
wytrwałości i wielu świetnych pomysłów .
P.P.

WYSTAWA
Pomysłodawcą odtworzenia historii powstania naszej
parafii jest nasz redakcyjny kolega, Paweł Perchel. Na
początku zastanawialiśmy się, czy parafianie odpowiedzą na nasz apel. W końcu 30 lat temu niewiele
osób posiadało aparaty fotograficzne, a także inaczej
podchodzono do robienia zdjęć podczas ceremonii
kościelnych.

WIELKI RYCERZ RADY
MAREK ŚLIWIŃSKI

Dlatego w sposób szczególny pragnę podziękować za udostępnienie rodzinnych albumów paniom Celinie Bogdańskiej, Marii
Cieśli, Irenie Góreckiej -Wronie i Elżbiecie Jankowskiej. Kolejną przeszkodą jaką pokonaliśmy przy pomocy pani Haliny Staneckiej, Jerzego Brzozowskiego i Włodzimierza Majchrzyka było opisanie osób znajdujących się na fotografiach oraz odtworzenie dat i faktów na nich uwiecznionych. Nie wszystko udało się, dlatego jeżeli ktoś poznał siebie, albo wkradł się jakiś błąd
liczymy na Waszą reakcję.
Oglądając wystawę nasuwają się refleksje. Ilu parafian odeszło, a to co pozostawili dalej służy ich dzieciom, wnukom, a nawet
prawnukom. Na fotografiach widzimy siebie jeszcze w sile wieku, kiedy nie potrzebne były okulary ani laska. Wówczas
uśmiechnięci, a dzisiaj już przygięci do ziemi przez upływający czas. Ilu parafian odeszło i wspominamy ich w wypominkach.
Jestem przekonana, że wielu czytelników posiada zdjęcia z uroczystości przyjmowania sakramentów chrztu, I komunii, ślubu,
na których widnieje budynek i wystrój pierwszej, drewnianej kaplicy. Brakuje nam również relacji świadków jak powstawał
obecny budynek kaplicy i kościoła. Prosimy o kolejne zdjęcia, które po skopiowaniu powrócą do właścicieli oraz wspomnienia,
bo bez nich trudno będzie zachować od zapomnienia historię naszej małej wspólnoty. Liczymy, że podzielicie się informacjami, gdyż chcemy zorganizować kolejną część wystawy z okazji 30-lecia powstania naszej parafii, którą obchodzić
DWK
będziemy 1 czerwca 2014 roku.

KAMIEŃ WĘGIELNY
Uważany jest za pierwszy kamień rozpoczynający budowę. Ceremonia
wmurowania kamienia węgielnego związana jest bezpośrednio z podpisaniem aktu erekcyjnego. Fakty faktami, ale co oznaczają słowa Piotra z Dziejów Apostolskich „On jest kamieniem, odrzuconym przez
was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym”. Słowa te
odnoszą się do samego Chrystusa. Jezus odrzucony przez Izrael stał się
kamieniem węgielnym Nowego Izraela, którego fundament stanowią
apostołowie, a żywymi kamieniami są ludzie wierzący. Chrystus jak
kamień węgielny łączy 2 ściany apostołów i proroków, i jest podstawą
przybytku Boga.
Kamień węgielny naszej świątyni poświęcił bł. Jan Paweł II dnia 21
kwietnia 1988 r. w Rzymie. Został osadzony 6 października 1990
roku w murach nieukończonego jeszcze budynku kościoła podczas
uroczystości odprawienia pierwszej mszy świętej, której przewodniczył ks.bp Marian Zimałek.
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R o z m o w y r ó ż (a) n e
Żywy Różaniec, międzynarodowy ruch religijny istniejący w ramach Kościoła katolickiego, zrzesza według oficjalnych szacunków ponad 12
milionów wierzących. W samej tylko Polsce liczba członków Róż Różańcowych przekroczyła milion. Wielka musi być zatem siła modlitwy tak
wielu osób, co dzień szturmujących niebo w intencjach Kościoła i swoich własnych, podczas rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
Wszystko zaczęło się dość „niewinnie” we Francji, a konkretnie w Lyonie, gdzie mieszkała Pauline Marie Jaricot (ur. 22.07.1799, zm.
9.01.1862), młoda dziewczyna, której od nawrócenia w wieku 18 lat na sercu leżała sprawa krzewienia wiary. Zamysłem Założycielki było, by
stowarzyszenie wspierało modlitwą, ofiarą duchową i materialną dzieła misyjne Kościoła.
Paula Rączka: Na czym polega Żywy Różaniec?
Helena Łaskawska: Chodzi o utworzenie dwudziestoosobowych Róż. Kiedyś, przed reorganizacją Różańca przez Ojca Świętego Jana Pawła II, w Kółkach było po piętnaście osób, z których każdej przeznaczona była jedna Tajemnica do odmawiania przez cały miesiąc. Teraz, po
uzupełnieniu o Tajemnice Światła, osób musi być dwadzieścia.
PR: A zatem każda osoba przez miesiąc odmawia jedną przeznaczoną sobie tajemnicę?
HŁ: Tak, ale większość z nas odmawia całą część. I tak np. ja mam na ten miesiąc przeznaczoną Tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi
Panny w Niebie, ale odmawiam od początku całą część Chwalebną.
PR: Kiedy następuje wymiana?
HŁ: W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się Msza św. w intencji Róż Różańcowych i Rycerstwa Niepokalanej. Wtedy też odbywa się
wymiana i dowiadujemy się jaka jest intencja na dany miesiąc.
PR: Długo należy Pani do Róży?
HŁ: Od 1995 roku. Już wcześniej zachęcały mnie zelatorki, ale obowiązki nie do końca pozwalały. Wstąpiłam po pozytywnie zakończonym
pobycie w szpitalu.
PR: To dziękczynienie?

HŁ: Dokładnie. PR: Czy członkostwo pomaga Pani w życiu? Na pewno poleca Pani różne intencje, rodzinę…

HŁ: Tak, oczywiście. Członkostwo bardzo pomaga w wierze. Jestem bliżej Boga, bliżej Kościoła. Łatwiej jest przetrwać trudności. One się w
życiu pojawiają, ale ważne, żeby je jakoś przejść. Staliśmy się wspólnotą. Znamy się i widujemy. Odwiedzamy się, zwłaszcza, gdy ktoś choruje.
Więzi się zacieśniają.
PR: Kim jest zelatorka i jakie są jej obowiązki?
Stanisława Kosztowniak: Jest to osoba odpowiedzialna za konkretną Różę. Obowiązki są w zasadzie niewielkie. Gdy spotykamy się w
pierwszą sobotę miesiąca rozdzielam Tajemnice, a jeśli ktoś jest chory dostarczam mu ją do domu.
PR: Zatem, gdyby ktoś chciał wstąpić do Róży, to jakie czekają go obowiązki oprócz jednej tajemnicy odmawianej każdego dnia?
SK: Jest to jedno spotkanie w miesiącu. Czasami spotykamy się częściej, np. aby podzielić się opłatkiem lub gdy coś organizujemy.
PR: Czy odczuwa Pani jakąś zmianę od wstąpienia do Żywego Różańca? Czy pani życie zmieniło się jakoś radykalnie?
SK: Życie raczej nie, ale ja kiedyś, długo przed wstąpieniem, bardzo nie lubiłam odmawiać Różańca. Inne modlitwy czy Pismo święte - jak
najbardziej. Wiele razy jednak w swoim życiu znalazłam różaniec: raz zimą w lesie, innym razem wisiał na krzewie. Mam jeden bardzo stary,
zniszczony, jeszcze zza czasów papieża Pawła VI. Odczytuję to jako działanie Matki Bożej, jej inicjatywy. Zrozumiałam, że powinnam odmawiać tę modlitwę częściej. I tak najpierw z oporami, a potem już coraz częściej. Rozumiem tych, dla których nawet „dziesiątka” może być
problemem, ale u mnie to się już zmieniło. Liczę się z tym, że czasem może ktoś nie odmówi, bo jest chory lub zapomni, więc odmawiam
więcej. PR: Czuje Pani taki obowiązek? SK: Oj, na pewno nie obowiązek. Potrzebę. PR: Czy w Różach są mężczyźni?
SK: Jak najbardziej! U nas, w Róży im. Św. Stanisława Kostki jest czterech mężczyzn. PR: A jak jest z młodzieżą?
SK: Z młodzieżą gorzej. Ale może wynika to z tego, że zelatorki mają mniejszy kontakt z młodzieżą. Może ktoś by chciał…
Bractwa Różańcowe powstawały już w średniowiecznej Europie. Jednak renesans modlitwy nastąpił dzięki Pauline Jaricot. Do Polski idea
Żywego Różańca dotarła w XIX w. i objęła niemal wszystkie parafie w kraju. Tak jest do dziś, z tą jedynie różnicą, że po modyfikacji Różańca
(dodanie przez Jana Pawła II Tajemnic Światła w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 r.) Różę tworzy 20 osób.
W naszej parafii znajduje się sześć Róż.
Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec tę najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną
w Kościele katolickim. Modlitwa Róż dotyczy m.in. pokoju na świecie, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego, Ojczyzny.

Z paniami: Heleną Łaskawską i Stanisławą Kosztowniak rozmawiała—Paula Rączka

“Świat jest jak księga, kto nie
podróżuje… czyta jakby tylko
jedną stronę”

Zwiastun

Św.Augustyn

Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Starachowicach
Al. Najświętszej Maryi Panny 7
27-200 Starachowice
Tel.: 41 274 30 20
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

ALBANIA

- kraj Bałkański, wiele lat odcięty od
państw świata i przez to wpędzony w

biedę, którą widać po dzień dzisiejszy. Jadąc drogami górzystej Albanii
można zobaczyć stadka krów, owiec, wraki samochodów- porzucone
tam, gdzie akurat się popsuły. Jakość dróg też nie jest najlepsza - bardzo małe odległości przemierza się bardzo wolno, bo drogi są dziurawe,

„ Kolorowe tornistry”

a pobocza zarwane. Podążając tak powoli w głąb kraju Albania kojarzo-

- informacje parafialnego CARITAS

na jest z bunkrami jedno-, bądź kilkuosobowymi, rozmieszczonymi na
terytorium całego kraju i w bardzo dziwnych miejscach, jak np. w przy-

Po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, że
potrafimy łączyć przyjemne z pożytecznym. Owocem
wspólnej zabawy na parafialnym pikniku stała się
sfinalizowana akcja „napełniamy tornistry naszych
podopiecznych”. W pierwszą niedzielę września po
Mszy Św. trzydzieścioro dzieci w wieku szkolnym
(od klasy 0 do szkoły średniej włącznie) zostało obdarowane „wkładem” do szkolnej teczki. Stanowiły
go przybory i artykuły adekwatne do potrzeb wynikających z wieku i szczebla nauki. Choć rozmaitość
i ilość otrzymanych „produktów” nie stanowiła całości zapotrzebowania wymaganych przez szkołę wyprawek, to zapewne stały się one przydatne dla dzieci
i budżetu domowego ich rodzin.
Miejmy swój udział w tym małym dziele
szlachetnego serca. Akcja zbierania funduszy na
przybory szkolne dla potrzebujących uczniów ma
charakter cykliczny i jeśli ktoś z nas nie włączył się
w nią jeszcze, będzie miał szansę podczas kolejnego
pikniku parafialnego. Daj Boże doczekać nam
wszystkim.
R.M.J

domowych ogródkach, na plażach. Podobno jest ich ok. 300 000, a planowano wybudować ok.750 000. Albania kojarzona jest również z mercedesami bo nieważne, ile dane auto liczy sobie lat, najważniejszy jest
znaczek na przedniej masce. Masz mercedesa – jesteś kimś. Posiadanie aut innych marek zdecydowanie obniża twoją pozycję społeczną. A
skoro masz taki samochód to musisz zadbać o jego czystość. Albańczycy są przewrażliwieni na tym punkcie. Stąd uwagę turystów zapuszczających się do tego kraju przyciąga niespotykana chyba nigdzie, liczba
myjni samochodowych, jak różniących się od tych naszych- choć są też
te nowoczesne - jednak większość z nich to szczotka, wiadro z wodą,
płyn do mycia w butelce i odkurzacz. A co można ciekawego zobaczyć?
To już w następnym numerze Zwiastuna.

L.W.

Bunkry na plaży

Modlitwa wieczorna dla najmłodszych
Dobranoc. Dobranoc.
Berat - miasto tysiąca okien

Dwa Aniołki na noc.
Matka Boża przy łóżku,
a Pan Jezus w serduszku.

MYŚLI

RYMOWANE

Wolność bez samoograniczenia,
to często powód wyrzutów sumienia
*
Bywa, że pomnażając dochody,
ponosimy na duszy szkody.
*
Niekiedy płynna mowa,
myśl ubogą chowa.

B.A.J.
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