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WYPOMINKI
Modlitwa za zmarłych praktykowana była w II wieku, ale już w III wieku modlono się za zmarłych
podczas Eucharystii. Na Mszy św. podczas przygotowania darów sporządzana była lista tych, którzy
składali ofiarę i tych, za których była składana. Głośno odczytywano imiona biskupów, dobrodziejów,
kapłanów, ofiarodawców, ale także wiernych zmarłych. Biskup odczytywał też imiona świętych i męczenników oraz imiona zmarłych. Te 3 listy( tzw. dyptyki) recytowano jedna po drugiej, następnie
kładziono je na ołtarzu, gdzie sprawowano Eucharystię. Na koniec biskup odmawiał modlitwę, w której prosił Boga, by wpisał imiona żywych i zmarłych do księgi wybrańców.
Dzisiejsze wypominki nawiązują do tamtej tradycji. Wspominamy naszych bliskich zmarłych i prosimy
Boga, aby przyjął ich dusze do nieba. Wartość tej modlitwy podnosi fakt, że przed niedzielną Mszą św.
modli się za zmarłych cała wspólnota parafialna, a Chrystus mówił, że gdzie dwaj albo trzej zbiorą się
w imię Jego, tam On będzie pośród nich.
Św. Katarzyna Genueńska pisała, że największą karą czyśćca jest tymczasowa rozłąka duszy z Bogiem.
Dusza po śmierci poznaje Boga jako pełnię miłości i pragnie zjednoczenia z Nim. Jednak jest świadoma, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości oczyszczenia. Czyściec jest dziełem miłosierdzia
Bożego, stanem w którym dusze oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Nasza modlitwa skraca ten
czas oczekiwania.
Przed niedzielnymi Mszami św. wspominamy nazwiska parafian, członków rodziny, księży. Niedawno
siedzieli obok nas w ławce, teraz oczekują na naszą modlitwę, a wypominki to taka modliD.W.K.

VIII

Ojcze Nasz

/Objawienia Katariny/

„Kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze Nasz, Pan przemówił po raz pierwszy w czasie celebracji:
"Poczekaj, chcę, żebyś się modliła z największą głębią do jakiej jesteś zdolna. W tej chwili przypomnij sobie osobę lub osoby,
które wyrządziły ci wielką krzywdę w ciągu życia, tak żebyś je serdecznie uścisnęła i powiedziała im z serca: "W Imię Jezusa
przebaczam wam i życzę wam pokoju. W Imię Jezusa proszę was o przebaczenie i życzenie mi pokoju. Jeśli osoba jest godna
pokoju, otrzyma go i poczuje się lepiej. Jeśli osoba nie jest zdolna otworzyć się na ten pokój, wróci on do twojego serca. Nie
chcę, żebyś otrzymywała lub ofiarowała pokój, gdy nie jesteś zdolna przebaczyć i pierwsza odczuć go w swoim sercu.
(...)"Uważaj na to, co robisz", kontynuował Pan, "powtarzasz w Ojcze Nasz: przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy
tym, którzy zawinili względem nas. Jeśli jesteś zdolna przebaczyć, ale nie zapomnieć, jak niektórzy mówią, stawiasz warunki
przebaczeniu Boga. Mówisz: Przebaczasz mi tylko tak jak ja jestem zdolna przebaczyć, ale nie więcej."
Nie wiem, jak wytłumaczyć swój ból, jak bardzo możemy ranić Boga. I jak bardzo możemy ranić siebie samych przez tyle urazów, złych uczuć i niepochlebnych rzeczy, które rodzą się z naszych uprzedzeń i nadwrażliwości. Przebaczyłam; przebaczyłam
z serca i poprosiłam o przebaczenie wszystkich ludzi, których zraniłam kiedykolwiek, aby odczuć pokój Boży. Celebrans
powiedział, "obdarz nas pokojem i jednością..."a następnie, "pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi." Nagle zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi (nie wszystkimi) ludźmi, którzy się ściskali, pojawiło się bardzo intensywne jasne światło.
Wiedziałam, że to był Jezus i prawie że rzuciłam się, by uścisnąć osobę obok mnie. Naprawdę mogłam odczuć uścisk Pana
w tym świetle. To On mnie uścisnął udzielając mi swojego pokoju, ponieważ w tym momencie byłam zdolna przebaczyć i usunąć z serca cały żal do innych. Tego właśnie chce Jezus, by dzielić się tą chwila radości, biorąc nas w objęcia i życząc nam swojego pokoju.”
Tekst wybrał: Ks. Proboszcz

Święty przypomina:

Jeżeli pragniemy być naprawdę spokojni wobec śmierci, powinniśmy w życiu swoim nasilić walkę z grzechem, obrazą Boga. Wyzwolenie z grzechu stanowi sekret, jak zasłużyć na dar pogodnego zgonu,
w świetle definitywnej szczęśliwości widzenia Boga
Św. Jan Paweł II 3 XI 1984 r.
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Św. Albert w parafii
30 września 2017 roku przybyły do naszej Parafii relikwie św. Brata Alberta. Inicjatywę
peregrynacji podjęli wspólnie Rycerze Kolumba oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Mszę
św. koncelebrowaną na powitanie relikwii sprawowali ks. Grzegorz Roszczyk oraz ks. Jarosław
Jędrzejewski, który wygłosił homilię. Nawiązał w niej do osobistych związków z postacią
Świętego.
W to sobotnie popołudnie, do kościoła przybyło wielu parafian. Adoracja relikwii trwałą do
wieczora.
Przy ołtarzu, gdzie eksponowano relikwie, znalazły się także dwa obrazy: „Ecce Homo”, czyli
kopia namalowanego przez Św. Brata Alberta obrazu „Oto Człowiek” oraz portret Świętego.
Relikwiarz przedstawia wyciągniętą dłoń w której znajduje się chleb.
Relikwie w Parafii przebywały przez cztery dni. Po każdej ze Mszy Św. mieliśmy możliwość
ich ucałowania oraz adoracji. Rycerze, do specjalnej skarbony, zbierali także fundusze na zakup
inkubatora dla dzieci.
We wtorek, 3 października 2017r./ po uroczystym pożegnaniu/ relikwie przetransportowano do
pobliskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Starachowicach/Michałowie.
Tekst i zdjęcia P.P.
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7 październik 2017r. święto Matki Bożej Różańcowej i I -sza sobota miesiąca. Tego dnia inicjatywa Macieja Bodasińskiego i Lecha
Dokowicza z Fundacji Solo Dios Basta tzn. "Bóg sam wystarczy" zgromadziła ponad milion ludzi, którym towarzyszyło przesłanie z Fatimy"Odmawiajcie codziennie różaniec". Chcieli wspólnie dać świadectwo wiary dla świata, w tak prostej i jasnej intencji ..aby wyprosić pokój dla Polski i świata, prosić o wewnętrzny pokój dla siebie, zgodę
i miłość dla rodzin ...
Z naszej parafii pojechało 57 osób do miejscowości Krempna, w Bieszczadach - na granicę ze Słowacją. Całe wydarzenie, przerosło nasze
wyobrażenia, ponieważ ilość zgłoszonych Pielgrzymów, równała się
tym, którzy przyjechali z "różańcem w ręku" bezpośrednio na Mszę Św.
lub dołączali w drodze. Miejscowi księża, nie przewidzieli takiej sytuacji, gdyż ich parafie nigdy nie widziały takiej ilości ludzi, dlatego
w kościele w Krempnej brakło Hostii... Ogromna ilość Pielgrzymów
przyjęła Komunię Św. w Cerkwi św. Michała Archanioła w Świątkowej
Wielkiej po przejściu 7 km drogi do granicy i Modlitwie Różańcowej,
w której też nasza grupa prowadziła rozważania.
To była wielka POTĘGA, wspólnej Modlitwy do nieba, opromieniona
blaskiem słońca i radością serc rozmodlonych tłumów, pełnych determinacji dojścia do granic ...(najbardziej: starszych i niesprawnych ).
Dzięki sponsorowi podróży" Różańca do granic" i uprzejmości kierowcy w drodze powrotnej zwiedziliśmy: Pustelnię św. Jana z Dukli, gdzie
otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo od O. Tadeusza oraz dotarliśmy na zakończenie Uroczystości 100-lecia Objawień Fatimskich do
Sanktuarium św. Michała Archanioła i błog. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. W skład zabytkowego zespołu klasztornego,
położonego na pięknym wzgórzu, wchodzi neogotycki kościół Matki B.
Królowej Polski oraz klasztor michalitów.
Wierzymy i ufamy, że Niepokalane Serce Maryi zatryumfuje w nas,
w naszym narodzie i na całym świecie i przyniesie upragnione owoce
Miłości i Pokoju - porozumienia ponad jakimikolwiek granicami.
Wdzięczni Pielgrzymi, za dany wszystkim od Boga czas i Niepokalanej
za wspólną modlitwę różańcową, przekazali na ręce Ks. Proboszcza
Grzegorza dar serca -1210 zł na żyrandole. Wszystkim ofiarodawcom:
Bóg zapłać
Z.F.
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Niepokalana nasz IDEAŁ
Z okazji Jubileuszu Rycerstwa Niepokalanej w dniach 1215 października br. odbył się w Niepokalanowie Kongres pod
hasłem: „100 lat Historii, 100 lat Misji”, w którym uczestniczyło
nasze Rycerstwo Niepokalanej. Pani Premier Beata Szydło,
podczas Mszy Św. dziękowała Rycerstwu za czynione dobro
i ducha Niepokalanej, wzywając Polaków, by wstępowali
w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, gdyż szczególnie dziś, nasz
kraj potrzebuje odważnych, niosących Boga drugiemu człowiekowi - Rycerzy N. Nasze Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" (również w parafii p.w. Judy Tadeusza), każdego 16-go
dnia miesiąca (16.X.2016r. - 16.X.2017r.) odmawiało różaniec,
przygotowując się do setnej rocznicy MI.
Dziś Rycerstwo N. liczy w Polsce ponad 2 miliony członków
i jest obecne w 52 krajach.
Również 14 października Poczta Polska wprowadziła do obiegu
znaczki: 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej z całego świata, 100-lecie założenia Stowarzyszenia, obchodzili od 16 do 18 X. w Rzymie. 100 lat temu
(16.X.1917r.)św. Maksymilian widząc narastające zjawisko
masonerii, jako pierwszy odczytał znaki czasu i odpowiedział na
Orędzie Matki Bożej z Fatimy w ciągu trzech dni od ostatnich
objawień (13.X.1917r) i wraz ze sześciu jego współbraćmi rozpoczęli nowy sposób życia, oddając siebie całkowicie Niepokalanej.
Również dziś musimy być misjonarzami, bardziej niż 100-lat
temu, dobrze odczytywać znaki czasu i przez determinację
w służbie Bogu, musimy nieść światu przesłanie nadziei, że
będąc w rękach Niepokalanej możemy wszystko, a przez gorliwość w modlitwie i czynach, wzrastać w wierności powołaniu.
Niech Niepokalana sprawi, abyśmy wszyscy byli autentyczną
szkołą w drodze do własnej świętości i innych ku świętości prowadzili.

II Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu
„Margaretka”
14 października br., uczestnicy Apostolatu „Margaretka”z całej Polski
spotkali się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Z naszej grupy Apostolatu pojechało 25 osób modlących się za kapłanów, misjonarzy, ojców zakonnych. Pielgrzymka rozpoczęła się
o godz. 9-ej modlitwą w Sanktuarium św. Jana Pawła II przy relikwiach
Papieża. Po czym w procesji różańcowej, ok.2 tys. Pielgrzymów, przeszło
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w Bazylice o godzinie12.00,
uroczystej Eucharystii, przewodniczył bp Jan Zając. Pielgrzymi nawiedzili
także kaplicę z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz
Kaplicę Wiecznej Adoracji. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz ucałowanie relikwi św. Faustyny. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po zakończonych uroczystościach wszyscy udali na Wawel do grobu pary prezydenckiej (śp. Marii
i Lecha Kaczyńskich ), zwiedzili Bazylikę Mariacką, Kościół św. Piotra
i Pawła, dom św. Jan Pawła II oraz Stare Miasto. Każdy z uczestników,
zmęczony, ale ubogacony duchem powrócił ze śpiewem do domu. Całodzienną Modlitwę we wszystkich intencjach kapłanów, Ks. Proboszcza
Grzegorza, oddaliśmy Chrystusowi - Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi, aby "wypełniła się Jego św. wola w życiu naszych kapłanów, byśmy
spotykali świętych kapłanów i mądrych spowiedników w drodze do naszego Zbawienia. Zapraszamy już za rok na III Ogólnopolski Zjazd Apostolatu "Margaretka" do Krakowa. Szczęść Boże.
Z.F.

Z.F.

Cofnijmy wskazówki zegara...
W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 1989 roku, Msza Święta
w kaplicy odprawiona została o godzinie 9.00. Nasza parafia zorganizowała uroczystości na cmentarzu komunalnym przy ul. Polnej. Rozpoczęły się
w południe różańcem za zmarłych. O godzinie 12.40 odprawione zostały
nieszpory żałobne, a po nich o godzinie 13.00 Msza Święta za wszystkich
naszych zmarłych.
Kronika parafialna…….

JERYCHO RÓŻAŃCOWE
W dniu 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozpoczęło się w naszej Diecezji Radomskiej Jerycho Różańcowe. To nieustanna modlitwa, która trwa w dzień i w nocy, bez przerwy, 24 godziny na dobę. Od soboty 28 X parafie naszego dekanatu Starachowice Północ, przez siedem dni i nocy czuwają na modlitwie wobec Najświętszego Sakramentu, z Różańcem w ręku. Także Nasza parafia od 31 października wieczorem do 1 listopada, do godz, 19.00 włączyła się w ten modlitewny szturm do nieba. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej, kapłan zapalił świecę, która płonęła przez cały czas naszego czuwania. Świadomi naszej bezradności wobec tak wielu spraw i niepokojów
współczesnego świata. Ufając w moc Boga i Jego wielkie Miłosierdzie, przez wstawiennictwo Maryi, która w Fatimie ukazuje światu ratunek,
jakim jest Różaniec, podczas Jerycha Różańcowego, wynagradzaliśmy Panu Bogu za grzechy nasze, naszego narodu, świata i prosilj o nawrócenie grzeszników. Błagaliśmy Za Kościół, Ojca Świętego, naszych biskupów: Henryka, Adama i Piotra, kapłanów, szczególnie pracującego
w naszej parafii Ks. Grzegorza. A także o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. O pokój dla całego świata. W intencji naszej Ojczyzny. W intencji rodzin i o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa. O wiarę dla dzieci i młodzieży i w intencjach wspólnot parafialnych. W czasie nocnej Mszy Św., którą odprawiał nasz rodak Ks. Dariusz Pater, parafianie objęli modlitwą kapłańską — Margaretką,
naszego gościa. Każdego dnia tygodnia, kolejna osoba będzie modlić się w jego intencji.
Zdjęcia P.P.
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17 Rocznica śmierci ks. Jana Borończyka

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

Wspomnienie liturgiczne
błogosławionego ks. Popiełuszki
19 października obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a zarazem 33 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Tego dnia
1984 r., podczas powrotu z Bydgoszczy do W-wy, został porwany przez funkcjonariuszy SB, torturowany,
bestialsko zamordowany, a następnie wrzucony do
Wisły - w okolicy Włocławka. 3 listopada tamtego roku, odnalezione ciało zamordowanego księdza spoczęło
w grobie przed frontem kościoła pw. św. Stanisława
Kostki w Warszawie. Od tego czasu, miejsce pochówku kapłana stało się miejscem szczególnego kultu, celem
licznych pielgrzymek i oficjalnych wizyt (m.in. w 1987r.
modlił się przy nim Jan Paweł II). Papież Benedykt XVI
6 czerwca 2010r. ogłosił ks. Jerzego błogosławionym,
a obecnie trwa proces jego kanonizacji. W czym tkwi
istota tego zwykłego—niezwykłego człowieka, który
w codziennym życiu nie mieścił się w dzisiejszym kanonie porywającego przywódcy. Jego proces dojrzewania
do wyniosłości był bardzo długi i jakby trochę przypadkowy. Na początku ks. Jerzy przyjął zadanie djecezjalnego duszpasterza służby zdrowia, a od 31 sierpnia 1980r
kapelana strajkujących robotników w warszawskiej
hucie (do których trafił i pozostał aż do końca). Spowiadał, rozmawiał, gdy przychodziły chwile zwątpienia,
organizował pielgrzymki do Częstochowy, odprawiał
słynne msze za Ojczyznę, które gromadziły tysiące
wiernych. Zjednywał sobie ludzi swoją bezkompromisową postawą w głoszeniu prawdy, której nie rozmieniał na drobne i zawsze z odwagą głosił prawdę o człowieku i systemie, który go zniewalał. Modlił się o wolność, sprawiedliwość, prawdę, męstwo, nie uleganie
przemocy i nienawiści. Kierując się zawołaniem św.
Pawła:” Zło dobrem zwyciężaj”, uczynił je programem
swojego kapłańskiego życia. Nigdy nie pretendował do
miana ikony „Solidarności”, a jednak nią został.
Przypadek ks. Jerzego Popiełuszki miał być przestrogą
dla Polaków, a stał się symbolem nie tylko walki z komunizmem, niesprawiedliwością społeczną, ale i ceną,
którą płaci się za bezkompromisowe głoszenie i obronę
prawdy. Dziś, po 33 latach jego męczeńskiej śmierci,
słowa i świadectwo, jakie po sobie zostawił są nadal
ważne i aktualne. Zachęcają nas, byśmy tak jak bł. ks.
Jerzy starali się być cyt. „...wolni od lęku, zastraszeń, ale
przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Życie ks. Popiełuszki z perspektywy Jezusowego zwycięstwa nad złem i okrucieństwem jest symbolem
Zmartwychwstania i nowej nadziei ,płynącej z owoców
jego śmierci - w Kościele i w Ojczyźnie.
R.M.J.
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W tym roku mija już 17 lat od śmierci Ks. Jana Borończyka, budowniczego naszego kościoła. Jak co roku na uroczystą Mszę św. przybywają koledzy kursowi Ks. Jana. W tym roku także 17 października o godz. 11.00,
przez ośmiu kapłanów, odprawiona została Eucharystia, za czterech już nieżyjących księży rocznika święceń 1978: + Ks. Jana Borończyka,+ Ks. Franciszka Boguckiego,+ Ks. Stanisława Maickiego i +ks. Antoniego Firmantego.
Koncelebrze przewodniczył ks. Prałat Edward Poniewierski -Kanclerz Kurii
Diecezji Radomskiej, a kazanie wygłosił ks. kanonik Adam Myszkowski –
,Proboszcz Parafii Paradyż - Wielka Wola. Po zakończonej Mszy Św. razem
z kilkudziesięcioosobową grupą parafian pomodliliśmy się przy grobie Ks.
Jana Borończyka.
Ks. G.R.

KU NIEPODLEGŁOŚCI
cz.1- zaproszenie
Świętowanie odzyskania niepodległości nie miało szczęścia. Do 1936 r.
miało charakter wojskowy i organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę
po 11 listopada. Powodem były walki o ukształtowanie granic, bo tak naprawdę to niepodległość naszego kraju została tylko zaakceptowana przez
opinię międzynarodową na konferencji w Paryżu. Od uchwały Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, że ,, utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, jest jednym z koniecznych warunków
istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie” do utrwalenia naszych granic na mapie było bardzo daleko. Wszytko musieliśmy wyrwać i utrzymać przelewając krew. Kiedy umocniliśmy pozycję na arenie
międzynarodowej, nasz kraj targały spory i zapomniano, że walka o niepodległość kiedyś łączyła. Pierwsza uroczystość odbyła się w 1937 r. , a głównym wydarzeniem było odsłonięcie pomnika gen. Józefa Słowińskiego,
w której głównymi gośćmi było kilku bardzo sędziwych, stuletnich powstańców. Data jest symboliczna, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała powracającemu z niewoli Piłsudskiemu władzę wojskową.
Obecnie obserwuję ten sam scenariusz, śladowe ilości naszych flag wiszących w tym dniu na naszych domach. Dlaczego nie wywieszamy biało- czerwonej flagi w tym dniu? Zabawnym wydaje się fakt, że wydarzenia piłkarskie
w Polsce za sprawą ,,browaro - sponsorów” wypuściły gadżety ,,flago podobne” i nagle nasz kraj stał się biało- czerwony od antenek samochodów
do balkonów wielkich osiedli (chociaż widok flagi powieszonej na sznurku
obok suszących się skarpet był dla mnie żenujący). Zapraszam na cykl artykułów, który w pigułce przedstawi ten niezwykły czas 1914-18, w którym
ważyły się losy naszych pradziadków i dziadków, a w konsekwencji chronologii, również losy mojego pokolenia.
Filip Kowal
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