Gazeta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
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R O RATY
„Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.”
Proroctwo Izajasza doskonale obrazuje okres Adwentu. W średniowieczu związany był z tzw. zimowymi dniami kwartalnymi (środa, piątek, sobota) przypadającymi w trzecim tygodniu Adwentu. W Polsce nazywano je ,,suchymi” od staropolskiego suszyć czyli pościć. Zwiastowanie wspominano w środę.
Przed wschodem słońca odprawiano tzw. Złotą Mszę ( nazwa pochodzi od koloru liter w księgach liturgicznych). Używano również określenia Msza
Rorate od pierwszych słów śpiewanego introitu Rorate Caeli. Była Mszą wotywną, odprawianą przez 9 dni przed Bożym Narodzeniem, a w Niemczech,
Czechach i na Węgrzech na mocy przywilejów papieskich przez cały Adwent. Do Polski przywędrowała z Węgier w XIII wieku za sprawą bł. Kingi, żony
Bolesława Wstydliwego i przez następne sto lat dotarła do wszystkich dzielnic. W XVI wieku król Zygmunt I Stary ufundował kapelę rorantystów złożoną
z duchownych polskiego pochodzenia. Zespół odprawiał roraty w Kaplicy Zygmuntowskiej przez cały rok. Z tego okresu pochodzą śpiewane przez nas
„Boże wieczny, Boże żywy”, „Zdrowaś bądź Maryja”, „Oto Pan Bóg przyjdzie”. Według przekazów przed Mszą przedstawiciele każdego ze stanów
( król, prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin, chłop) zapalali świecę i umieszczali ją na ramionach świecznika wypowiadając słowa „Jestem gotowy
na przyjście Pana”. Barokowe formy muzyczne wyparły rorantystów. W czasie zaborów pielęgnowanie pamięci o wawelskim bractwie nabrało cech patriotycznych. W kolejnych epokach roraty ograniczono do Adwentu, a poszczególne diecezje na terenie Polski uzyskiwały przywileje dotyczące ich odprawiania.
Pod koniec lat 50-tych XX wieku praktykę dla całego kraju ujednolicił kard. Stefan Wyszyński. Od II Soboru Watykańskiego roraty odprawiane są w dni
powszednie. Mszę roratnią wyróżnia paląca się blisko ołtarza świeca - roratka, ozdobiona niebieską lub białą wstążką oraz bukszpanem symbolizująca
Maryję niosącą prawdziwe światło. Po I wojnie dekoracje wzbogacono o pochodzący od ewangelików wieniec, którego świece symbolizują 4 tygodnie
Adwentu. Obecnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem. Lampiony, bardzo popularne wśród najmłodszych, przypominają przypowieść Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. We wspomnieniach wielu z nas roraty to
poranne Msze, które wymagały wczesnego wstawania, chowania nosa przed szczypiącym mrozem w szalik i przedzierania się przez zaśnieżone chodniki
jeszcze do Parafii św. Trójcy. Dekoracje nie powinny przysłaniać nam duchowego wymiaru Adwentu, który kładzie nacisk na znaczenie tajemnicy Maryjnego ,,fiat” czyli niech się stanie i tajemnicę Wcielenia. Dawniej wierzono, że za tą przyczyną na uczestników rorat spłynie wielka łaska. My również w ten
szczególny sposób czuwajmy razem z Maryją na przyjście Zbawiciela.
DWK

IX Komunia Św.. /Objawienia Katariny Rivas/

Święty przypomina:

Nadeszła chwila Komunii kapłańskiej. Ponownie zobaczyłam wszystkich kapłanów
obok Arcybiskupa. Kiedy on przyjął Komunię Świętą, Maryja powiedziała: "To jest chwila na
modlitwę za celebransa i kapłanów, którzy mu towarzyszą. Powtarzaj razem ze Mną: "Boże,
błogosław im, uświęcaj ich, pomagaj im, oczyszczaj ich, kochaj ich, troszcz się o nich i wspieraj ich swoją miłością. Pamiętaj o wszystkich kapłanach świata, módl się za wszystkie dusze
konsekrowane..."
Drodzy bracia i siostry, to jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są
Kościołem tak jak i my, świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale
nie jesteśmy zdolni modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że oni są ludźmi, niezdolni zrozumieć i docenić samotności, która często towarzyszy kapłanowi. Powinniśmy zrozumieć, że
kapłani są ludźmi tak jak my i że potrzebują być zrozumiani, otoczeni opieką. Potrzebują naszego uczucia i uwagi, ponieważ oddają swoje życie za każdego z nas jak Jezus, przez bycie
konsekrowanymi dla Niego. Pan Bóg chce, żeby lud, który mu powierzył, modlił się i pomagał
w uświęcaniu Pasterza. Pewnego dnia, gdy będziemy już po drugiej stronie, zrozumiemy cuda,
które Pan zdziałał, dając nam kapłanów, którzy pomagają nam zbawiać nasze dusze.
Ludzie zaczęli wychodzić z ławek do Komunii. Nadeszła wielka chwila spotkania. Pan
powiedział do mnie: "Poczekaj chwilę; Chcę, żebyś coś zobaczyła..." Poruszona wewnętrznym
impulsem podniosłam wzrok na osobę, która miała przyjąć Komunię Świętą na język z rąk
kapłana. Spostrzegłam, że to była jedna z pań z naszej grupy, która poprzedniego wieczoru nie
mogła pójść do spowiedzi, ale dziś rano uczyniła to przed Mszą Świętą. Kiedy kapłan położył
Świętą Hostię na jej języku, błysk złocistego światła przeszedł przez tę osobę, najpierw przez
plecy, następnie otaczając ją z tyłu, wokół ramion, a na końcu wokół głowy. Pan powiedział:
"Oto jak się cieszę obejmując duszę, która przychodzi z czystym sercem, by Mnie przyjąć."

Adwent jest potwierdzeniem nieustannej drogi człowieka ku Bogu:
jest każdego roku nowym początkiem tej drogi; życie człowieka nie
jest drogą nie do przebycia, ale
drogą, która doprowadza do spotkania z Panem (27 XI 1983 r.).

ADWENT 2017

Tekst wybrał: Ks. Proboszcz
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NASI NAJMŁODSI PARAFIALNI PIŁKARZE

Co roku organizowane są diecezjalne mistrzostwa ministrantów w piłce nożnej halowej. Po raz drugi drużyna naszych ministrantów młodszych wzięła
udział w eliminacjach do takich mistrzostw. .Odbyły się one w sobotę 25 listopada w Szydłowcu. Do zawodów, chłopców przygotowywał Konrad Rączka,
niestety choroba uniemożliwiła mu udziału w turnieju.
W eliminacjach udział wzięli: Krzysztof Gębalski — kapitan, Jeremiasz Domański - bramkarz. Zawodnicy: Maciej Brzozowski, Piotr Lach, Miłosz Głowacki,
Jan Rutkowski, Mateusz Gębalski i Mateusz Brzozowski. Turniej był na bardzo wysokim poziomie. Z grupy pięciu drużyn, do dalszych rozgrywek przechodził
tylko jeden zespół. O ile w ubiegłym roku troszkę odstawaliśmy od innych, to teraz zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Niestety nie zakwalifikowaliśmy się
dalej, ale wróciliśmy zmęczeni i z dobrymi humorami. Konradowi życzymy powrotu do zdrowia, a rodzicom zawodników - ministrantów dziękujemy za transport, opiekę i zaangażowanie.
Ks. Grzegorz

8 GRUDNIA-GODZINA ŁASKI

…..JAK NAJBARDZIEJ......

Przed nami 8 grudnia-Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Dzień ten łączy się z objawieniami 8 grudnia
1947r. - w Montichiari (Włochy). Matka Boża ukazała się Pierinie
Gilli, na wielkich, białych schodach ustrojonych po obu stronach
białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Uśmiechnięta Madonna powiedziała wtedy: „ Jestem Niepokalane Poczęcie...Jestem Maryja
Łaski, tzn. pełna łaski Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa... życzę sobie, abym była wzywana i czczona, jako Róża Duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8XII, w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo, ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy...” Objawienia w Montichiari zostały zatwierdzone przez Kościół w 2000 r. Od tego
czasu 8 XII o godz. 12-ej, także w Polsce, zrodził się coraz bardziej
popularny zwyczaj modlitwy w Godzinie Łaski.
Jak przeżyć godzinę łaski?
 Jeśli to możliwe modlić się w Kościele np. w miejscach
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 12tej do13-tej w południe,
 Wzbudzić w sobie nadzieję na spełnienie słów Maryi,
która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników,
 Modlić się za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo o nich szczególnie prosi Maryja w swoich objawieniach,
 Prosić o wiarę i łaskę nawrócenia dla zatwardziałych
grzeszników,
 Zachęcić do tego nabożeństwa inne osoby,
 Dzielić się tą informacją oraz przesłaniem Maryi
Wielu z nas już praktykuje modlitwę w Godzinie Łaski. Dla pozostałych nadarza się okazja rozpoczęcia jej
w tym roku ,za kilka
dni. Korzystajmy z tej szczególnej godziny w roku – minut nasyconych bliskością Nieba, bo obietnice z nimi związane są naprawdę
wielkie.

Listopadowy facebook prezentował zaproszenie: „ Z okazji wspomnienia św. Cecylii- patronki muzyki kościelnej /i nie tylko/ zapraszamy w niedzielę
26 listopada na godz.19.00 do SCK na koncert kapłańskiego zespołu muzycznego Diecezji Radomskiej – 'Jak najbardziej”. Nie zabraknie wspólnego śpiewu, modlitwy uwielbienia , a także nagród w konkursach.”. Takie zaproszenie
przekazał też nasz Ks. Proboszcz w ogłoszeniach parafialnych poprzedniej
niedzieli. Nie znając tematu i prawdę mówiąc – nie spodziewając się za wiele –
zdecydowałam wziąc udział w zapowiadanym występie. Zapewniwszy niemal
komplet pasażerów w aucie, z nieukrytym zaskoczeniem stwierdziłam, że pod
budynkiem SCK nie ma już wolnych miejsc parkingowych. Dalej – kuluary
zapełnione przybyłymi, a w sali widowiskowej pełen komplet widzów... Przyznam, już początek okazał się miłą niespodzianką. Później działo się tylko
coraz lepiej. Scena zapełniona dużą grupą dzieci, dwóch „frontmenów”wokalistów w czarnych sutannach i czterech podobnych, zajmujących miejsce
za instrumentami. Czas koncertu /bez mała pełne 2 godz./ wypełniała muzyka,
taniec, modlitwa, humor i mnóstwo pozytywnych emocji opartych na świetnie
wytworzonej i non stop utrzymującej się łączności między sceną i widownią.
Młodość, radość, energia, entuzjazm, dalej – siła, pewność, zawierzenie,
uwielbienie – to klimat spotkania, które obok niezbędnych elementów wyreżyserowanych, cechowało się przede wszystkim autentycznością i siłą. One to
spowodowały, że już na początku śpiewającym księżom udało się „wyrwać” z
krzeseł całość publiki – nie tylko dzieci i młodzieży, ale też widzów 50+ oraz
licznie obecne roczniki z jeszcze wyższych „półek”. Niemożliwym bowiem było
przyjęcie przez kogokolwiek statycznej pozycji, wbitej w zajmowany fotel.
Integralnie odczuwana radość wspólnoty, siła Ducha, przywoływana radosnym
śpiewem uwielbienia, były niezaprzeczalnym wyrazem wielkości Chrystusa
Króla, którego Uroczystość obchodziliśmy właśnie tego dnia.
Jestem przekonana, że nikt z uczestników koncertu nie żałował swojej decyzji,
spędzenia tego wieczoru z zespołem „pozytywnie zakręconych”, charyzmatycznych duchownych, którzy przypomnieli, że jeśli nie staniemy się jak dzieci:
prości, radośni i ufni ,nie będziemy mieć udziału w chwale, obiecanej nam
przez Pana. Chciejmy trochę częściej radośnie wyrażać naszą wiarę, która
niesie ze sobą tak wiele optymizmu i nadziei.
R.M.J.

187 lat CUDOWNEGO MEDALIKA

oraz w parafii p.w. N.M.P Królowej Polski w dzielnicy Michałów i Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Starachowicach.
Dzięki przychylności Księży oraz inicjatywie Rycerstwa N. wyjścia poza granice
parafii i miasta z wielką radością i chęcią przyjmowano Cudowny Medalik
(w parafii dzielnicy Michałów, jeszcze ich brakło i zostaną dodatkowo rozdane
w GODZINIE ŁASKI w dniu 08 grudnia br.) To jest pomoc Maryi na trudne
czasy - ONA podaje nam Swoją dłoń i JEJ Cudowny Medalik, który pomaga,
uzdrawia i ochrania, a wielu nosząc GO doznało cudu". Jeśli Go nie NOSISZ
na szyi - ZAŁÓŻ ..a jeśli jeszcze nie masz, zgłoś się do Rycerstwa Niepokalanej a dostaniesz GO " od ręki"... nie wahaj się ... ON jest dla ciebie i twoich
bliskich, którzy GO nie mają,, a mają problem ... pomóż im
Z.F.

R.M.J.

27 listopada to święto N.M.Panny, Cudownego Medalika i odpust zupełny
dla Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu, w1830 r. w Paryżu siostrze Katarzynie Laboure ukazała się N.M.Panna i poleciła jej rozpowszechniać Medalik wśród ludzi. Powiedziała: postaraj się o wybicie Medalika wg tego
wzoru, który widzisz, a wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich
łask, a szczególnie jeśli będą go nosili na szyi."
W tym dniu Rycerstwo Niepokalanej z naszej parafii i św. Judy Tadeusza,
rozdało 415 szt. poświęconych, Cudownych Medalików Niepokalanej:
- w ośrodkach leczenia uzależnień oraz Zdrowia Psychicznego w Kielcach
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KU NIEPODLEGŁOŚCI
cz.2 - geneza konfliktu
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było możliwe tylko dlatego, że upadły trzy mocarstwa zaborcze.
W tym wypadku zaangażowanie dyplomatyczne i militarne Polaków zostało zwieńczone sukcesem. Przez ponad
sto lat Austria, Prusy i Rosja opierały się falom zmian,
jakie próbowały zmienić oblicze polityczne Europy. Zbliżał się konflikt o ogromnym znaczeniu dla Polaków.
Poprzedziły go lokalne konflikty: wojna rosyjsko-japońska
i rewolucja 1905 roku, kryzysy marokańskie z 1906 i 11
roku, kryzys bośniacki z 1908 roku i wojny bałkańskie
1912 i 1913 roku. W tych starciach nasi zaborcy stanęli
przeciwko sobie i taki scenariusz był dla nas bardzo
korzystny. Zamach, 28 czerwca 1914 roku, na następcę
tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
dokonany przez Gawriło Principa z serbskiej organizacji
„Czarna Ręka” był ogniem zapalnym. W rezultacie do
wojny przystąpiły 32 państwa, z czego 29 stanowiło Ententę, a 4 państwa centralne. Car Rosji uważał się za naturalnego sojusznika Słowian południowych i wypowiedział wojnę stojącym na czele państw centralnych Prusom
i Austro-Węgrom. W takich warunkach Polacy jako poddani trzech cesarzy walczyli w przeciwnych obozach,
a padające z okopów strzały prowadziły do bratobójstwa.
Każda wojna wymaga wielkiej liczby żołnierzy. Nasi zaborcy zdawali sobie sprawę, że muszą obiecać coś Polakom, żeby przenieśli się do okopów. W Niemczech środowisko przemysłowe, militarne i nacjonalistyczne związane z Ligą Pangermańską planowało skolonizować terytorium Królestwa Kongresowego i wypędzić mieszkających tam Polaków i Żydów. Projekt ,,Mitteleuropa” zakładał, że Polska będzie małym państwem buforowym kierowanym przez arystokratę z Niemiec lub Austrii. Nie
przeszkadzało to jednak, żeby Prusacy rozdawali ulotki na
zajętych terenach o propagandowej treści:
„Przychodzimy do was jako przyjaciele. Zaufajcie nam!
Wolność wam niesiemy i niepodległość! Połączcie się
z wojskami sprzymierzonymi.” Rosja nie pozostała w tyle
i 14 VIII 1914 r. wydała odezwę podpisaną przez naczelnego wodza wojsk rosyjskich, Wielkiego Księcia Mikołaja
Mikołajewicza: „Niechaj Naród Polski połączy się w jedno
ciało pod berłem Cesarza Rosji. Pod berłem tym odrodzi
się Polska swobodna w swej wierze, języku i samorządzie”. Przez 4 lata wojny propozycje zaborców zmieniały
się tak jak zmieniała się linia frontu oraz bilans wygranych
i przegranych bitew.
Filip Kowal

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
22 – 24 GRUDNIA 2017
REKOLEKCJE WYGŁOSI O. Benedykt Zieliński
PIĄTEK 22 XII
9.30 - 11.00 - SPOWIEDŻ
10.00 – MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH
16.00 – 17.00 – SPOWIEDŹ
17.00 – RORATY: MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

Wojenny adwent
Za kilka dni wspominać będziemy tragiczną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Komunistyczni przywódcy PRL-u, chcąc
zachować władzę wypowiedzieli wojnę społeczeństwu. Większość
określiła to jako wojna polsko-jaruzelska.
Pierwsze godziny, pierwsze dni upłynęły w atmosferze terroru.
Internowano tysiące osób, których jedynym przewinieniem było to,
że marzyła im się wolna Polska. Pacyfikowane były jakikolwiek
próby oporu, a w Kopalni „Wujek” zginęli górnicy.
Kościół od samego początku podjął działania organizując pomoc.
W starachowickim kościele Wszystkich Świętych już 13 grudnia
1981r ks. proboszcz Tadeusz Jędra wzywał do modlitwy za więzionych i internowanych. Tam też, a także w kościele Świętej Trójcy
gdzie proboszczem był ks. Wiesław Gintowt, zaczęły powstawać
punkty pomocy materialnej dla internowanych i ich rodzin. Systematycznie odprawiane były Msze Św. za Ojczyznę. To tam, Wolni
Ludzie na kawałku Wolnej Ziemi, tworzyli Wolną Polskę.
Część pozostałych na wolności działaczy opozycji zaczęła tworzyć
podziemne struktury. Na jednej z powstałych wówczas ulotek można przeczytać, że „Zima wasza, wiosna nasza”. Wiosna nie była
jednak „nasza”. Przez kolejne lata wielu zwątpiło, że wolność można wywalczyć. Ta możliwość, w mrocznym okresie stanu wojennego, wydawała się być nierealną mrzonką. Wiosna przyszła osiem
lat później, kiedy nastąpiły społeczno-polityczne zmiany.
Dziś rozpoczynamy Adwent. To okres oczekiwania na spotkanie czekamy na Narodzenie Bożego Syna, na przyjście na świat Tego,
który da nam wolność. I choć jest w tym wiele symboliki, to wolność jest jednak prawdziwa. Ale należy mieć świadomość, że jeśli
spojrzymy na całe swoje życie, to ten okres oczekiwania na spotkanie z Bogiem, nie kończy się 24 grudnia. Bo tylko On wie kiedy
nastąpi „wiosna”.
P.P.

Życiorys
Musiałem napisac życiorys. Swoj. Ponieważ nie robiłem tego od 20
lat żerknąłem na wżor w Internecie. Pisżąc żacżąłem sobie prżypominac trosżkę odsunięte na bok fakty i historie że swojej własnej prżesżłosci, chwile dobre i te… mniej dobre. Rżecż jasna nie były one tematem pisanego życiorysu, ale bardżiej retrospektywną projekcją
wspomnien. Trżeba prżyżnac, że trosżkę się tego użbierało. I nagle
prżysżła mi do głowy niecodżienna mysl – pisżąc ten felieton na
pierwsżą niedżielę Adwentu żacżąłem się żastanawiac jaki życiorys
napisałby Ten na ktorego własnie cżekamy. Od ktorego momentu by
się żacżynał i cży w ogole by się koncżył? Cży obejmowałby tylko
wycinek życia ktore Jeżus spędżił ż nami, tu na żiemi cży byłby
„wiecżny”? I cży w Jego życiorysie żnalażłaby się jakas wżmianka o
mnie?
Ocżywiscie nie nam żnac odpowiedżi na takie pytania. My możemy co
najwyżej własnym życiem probowac pisac własne życiorysy. Ale cży
umiemy wpisac w nie historię Tego, ktorego narodżenie będżiemy
wspominac 24 grudnia?
Tworżmy swoje życiorysy - ż Bogiem. Bo kiedys, żnalażłsży się prżed
„niebianskim urżędnikiem”, wciąż będżiemy siedżiec nad cżystą kartką żastanawiając się co napisac.
P.P.

SOBOTA 23 XII
10.00 – MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH
17.00 – RORATY: MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH
NIEDZIELA 24 XII
8.30 – MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH
10.00 – MSZA Z NAUKĄ DLA DZIECI
12.00 - MSZA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH
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Różaniec z Fatimy

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

Ks.
Proboszcz
zaprasza
grupy parafialne:
Caritas,
Rycerzy Kolumba,
dzieci
pierwszokomunijne,
młodzież
przygotowującą się do
Bierzmowania,
Zwiastuna,
Róże Różańcowe,
Rycerstwo Niepokalanej
do przedświątecznego
dekorowania choinek.
Każda grupa dekoruje
choinkę
wg własnego pomysłu,
Szczegółowe informacje podane zostaną
W późniejszym
terminie.
==

Cofnijmy wskazówki zegara...
W niedzielę, 3 grudnia 1989 roku, rozpoczęliśmy
okres Adwentu, który jest przygotowaniem do świąt
Bożego Narodzenia. Tegoroczny jest najkrótszy i trać
będzie trzy tygodnie. Na wszystkich Mszach św. poświęcono opłatki, które zaniosą do domów parafian
osoby życzliwe. Po Sumie odbyło się spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej.
Kronika parafialna...

HUMOR
Mały chłopiec zgubił się w tłumie.
- Jak sie nazywają twoi rodzice? - pyta go policjant.
- "Kochanie" i "Misiu" - odpowiada malec przez łzy.
——————————————————————
- Jasiu, jak będziesz niegrzeczny, to zamienię Cię na
inne, grzeczne dziecko - mówi mama.
- Dobra, dobra, żadna mama nie będzie chciała wymienić swojego grzecznego dziecka na mnie...
6

na którym modliliśmy się podczas Jerycha w naszej parafii, zakończył właśnie pielgrzymowanie w Różach św. Jadwigi Królowej
i 2-go grudnia,
został przekazany w czasie Mszy Św. Różom
św. Barbary.
Od pierwszej soboty stycznia 2018r. nawiedzi Róże Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w lutym - Róże Św. Antoniego, a w kwietniu - Św. Stanisława
Kostki. Z uwagi na rok Św. Józefa, 9-cio dniową Nowennę (10-18 marca)
przed świętem Oblubieńca N.M.Panny i Opiekuna Pana Jezusa oraz Patrona
naszej Róży Różańcowej - św. Józefa. Zelatorką tej grupy różańcowej i najstarszą weteranką w rodzinie parafialnej jest Pani Maria Cieśla, która jako
pierwsza ubogaciła naszą parafię zakładając (35 lat temu) Kółko Różańcowe. W kolejności Jadwiga Stajniak, oraz śp: Ewa Łoboda, Antoni Gonciarz,
Wiktoria Minda...
Chętne osoby z poza wspólnot mogą zgłaszać chęć przyjęcia różańca, do
Zelatorek lub do kancelarii parafialnej z podaniem nr telefonu, aby ustalić
datę jego przekazania ( na jedną dobę tj. od godz: 19-ej do 19-ej następnego
dnia)
...................................................................................................
Od 29 listopada, codziennie trwa Nowenna przed Świętem Niepokalanego
Poczęcia N.M.P., które przypada 8 grudnia wraz z GODZINĄ ŁASKI
o godz: 12:00 /w południe/w naszej świątyni parafialnej.
Zapraszamy na czas wspólnej Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem,
do naszej świątyni /o którą prosiła Matka Najświętsza/, aby modlić się za
siebie nawzajem i za wszystkich, szczególnie zatwardziałych grzeszników.
Ten CZAS - NIGDY nie będzie dla ciebie czasem straconym...Bądź ÓSMEGO z Niepokalaną, aby wypraszać ... prosić... i ufać.
Z.F.

Serdecznie zapraszamy
do wspólnego kolędowania !
Już po raz czwarty namawiamy wszystkich
Parafian oraz przybyłych Gości do wspólnego kolędowania. Wspólnie chwalmy Boga i cieszmy się
z Jego przyjścia na świat. Do wspólnego śpiewania
kolęd i pastorałek zapraszamy 7 stycznia 2018r. Dokładne informacje podamy w późniejszym terminie.
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 /zdjęcia,
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