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FATIMA – orędzie nadziei, czy ostrzeżenia?
W roku pańskim 2017 kościół na nowo odczytuje słowa Matki Bożej
z Fatimy. Minęło już sto lat o tamtych objawień. I zadajemy sobie pytanie?
W jaki sposób ludzkość wypełniła jej prośbę?
Coś się zmieniło w mentalności człowieka?
Odpowiadamy: - w bardzo niewielkim procencie tak, ale gdyby ludzkość i każdy
z nas czynił to codziennie, z ofiarnością, z głęboką wiarą, zawierzał się Matce Boga
codziennie, to z pewnością doświadczyłby wielu łask i pokoju w sercu.
A my wciąż oczekujemy nie wiadomo jakich znaków i cudów, a ona prosi o tak niewiele: odmawiajcie codziennie różaniec, czyńcie pokutę, zmieńcie swoje
życie, pełnijcie wolę Boga, wynagradzajcie za grzechy obchodząc pierwsze soboty miesiąca czcząc jej Niepokalane Serce.
- Ilu z nas zna treść objawień fatimskich?
- Jakie są warunki pierwszych sobót miesiąca?
- Za co wynagradzamy Matce Bożej?
Prawda jest smutna i gorzka zarazem. Znamy lepiej tytuły filmów, czy wyniki meczów, a nie myślimy o tym co ważne i istotne. Owszem, w życiu trzeba nie tylko się
modlić, ale pracować i naśladować Maryję w jej cnotach. Chodzi przecież o nasze
wieczne zbawienie: być albo nie być z Bogiem. Dlatego Matka Boża nas przestrzega
przed tragizmem i wiecznym potępieniem w piekle, które realnie istnieje.
Niech nikt nie mówi, że go nie ma i nie istnieje ostateczna odpowiedzialność człowieka za swój los doczesny, a tym bardziej wieczny.
Postawmy sobie zadanie na ten rok: - zgłębić treść orędzia Matki Bożej,
aby przez nas więcej dusz ją pokochało i aby ona wskazywała nam drogę
do Boga. Weźmy ją do siebie, tak jak uczynił to święty Jan pod krzyżem, oddajmy
jej tych, którzy toną w grzechach niewiary i buntu przeciw Bogu. Nadzieja nieba jest
dla nas zawsze otwarta, problem w tym, że my ją często odrzucamy, myśląc że urządzimy sobie raj na ziemi, gdzie wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi
korzyść.
Ks. Sławomir Kośniewski
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ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
OBCHODZONE W DNIU 2 LUTEGO

Sezon zimowy nie przeszkodził nam w przygotowaniach do kolejnego okresu budowlanego. Dnia 7 lutego 1989 r. parafianie pomogli w rozładunku 6,5 tys. cegły, 22m sześc.
kamienia i 5 m desek. W środę, 22 lutego od 7. 30 mężczyźni z naszej wspólnoty pracowali w lesie przy wycinaniu żerdzi, które posłużą do wykonania rusztowań niezbędnych
przy murowaniu ścian. Rodzina Chmielewskich, posiadająca 3 konie pociągowe pomogła
w wywózce drewna z lasu.

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:

Kronika parafialna

Jan Paweł II 23.01.2000 r.

Niech Maryja pomaga nam umacniać
jedność, poczynając od rodziny,
parafii, środowiska pracy.
Niech nam wyjedna wielkoduszne
serca, wrażliwe na potrzeby braci.

PA RA F IA L N E

K O L Ę D OWA N I E

Stało się już tradycją, że w poświąteczną niedzielę w naszym kościele odbywa się popołudniowe spotkanie z kolędą. Jego inicjatorem jest
zespół redakcyjny „Zwiastuna” z ks. Proboszczem Grzegorzem Roszczykiem na czele. Wystarczy odliczyć trzy palce u jednej ręki, aby wskazać, który raz rodzinnie kolędujemy. Tak, to już po raz trzeci nasze kolędowanie poprowadził Filip Kowal. Cieszy nas fakt, że 8 stycznia usłyszeliśmy przygotowane prezentacje. Wśród wykonawców byli soliści dorośli i dziecięcy, kilkuosobowe zespoły, instrumentaliści i chór. Dla
podkreślenia zaangażowania, woli, odpowiedzialności i odwagi uczestników, pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska bądź z nazwy zgłoszonego zespołu: chór mieszany „Belcanto”; Zuzia Wolszczak - skrzypce; Patryk Szkudlarski - akordeon i Bartosz Szkudlarski - tamburyn, trójkąt; schola z naszej parafii oraz zespół opiekunów ją prowadzących; schola Rycerzy Kolumba; Małgosia Piekarska z akompaniamentem gitary
taty Jarka, brata Jaśka i wsparciem mamy Emilki; sześcioosobowy zespół „Śpiewający parafianie” i Beata Rybicka z akompaniamentem Renaty Zdziech; dwunastoosobowa „Grupa, która lubi śpiewać” i Małgorzata Perchel z akompaniamentem Tomasza Janasa; własne interpretacje
instrumentalne kolęd na organach - Tomasz Janas; zespół redakcyjny parafialnej gazetki „Zwiastun”. Jako ostatnia zaprezentowała się utworzona na żywo grupa jedenastu osób, która zaśpiewała tradycyjną pastorałkę „Oj maluśki, maluśki”. Nasze wspólne, niedzielne kolędowanie
było wyrazem wdzięczności za dar narodzin Bożego Dzieciątka i przeżycia tych świątecznych dni. Uwielbieniem wielkości i miłości Boga,
objawionych w zesłanym na Ziemię Synu, którego przyjście kolejny raz dane nam było celebrować. Wieczorne spotkanie to także forma integracji społeczności parafialnej, możliwość bliższego poznania się, tworzenia i rozwijania pozytywnej, sprawczej aktywności, budującej każdego z osobna a zarazem wspólnotę. Istotą naszego kolędowania nie są wokalne popisy i tzw. lans. Śpiewamy „wespół - w zespół” dzieląc się
swoją radością i umiejętnościami, które niejednokrotnie osiągnęły dopiero wstępny poziom.
Jako organizatorzy i uczestnicy zachęcamy do tworzenia rodzinnych grup kolędujących z nami w następne Święta Bożego Narodzenia. Dajmy
sobie szansę niecodziennego spotkania i niecodziennej aktywności z rodziną lub znajomymi. Zapewniamy, że przyniesie to każdemu zadowolenie i możliwość przeżycia wielu dobrych emocji. Nie obawiajmy się też chłodu w świątyni. Oprócz gorącej atmosfery wspólnoty serc, nie
oszczędzamy również na ogrzewaniu elektrycznym. Dodatkowo, można wspomóc się gorącymi napojami i słodkim „co nieco”, przygotowanymi przez organizatorów. Zaufajmy - kolędy „śpiewać każdy może …” a jeśli naprawdę nie, to choćby wspomagać, grając na prostym instrumencie perkusyjnym. W ostateczności zaś, można słuchać i włączać się we wspólny śpiew siedząc w ławce i stanowiąc niepowtarzalny
„zespół towarzyszący”. Zmobilizujmy się i już dziś postanówmy, że będzie nam się chciało chcieć. Przypomnijmy sobie, że kiedyś może graliśmy nawet na instrumencie. Zróbmy to dla siebie, dla rodziny, parafii, dla tego Maleńkiego Dzieciątka, którego urodziny obchodzić będziemy już za niecały rok. Do zobaczenia w styczniowe niedzielne popołudnie.
R.M.J.

Zdjęcia: P.P.

Miód na uszy, czyli kolędowania cd. …..

Prowadzący — Filip Kowal
Ks. Proboszcz

W niedzielę 15-go stycznia ,w naszym kościele, muzyczną oprawę Mszy św. o godz.10-ej uświetnił starachowicki chór mieszany
„Kamerton” pod dyrekcją dr Bożeny Magdaleny Mrózek. Po raz pierwszy gościliśmy jego wykonawców we wrześniu 2016 r. w ramach IV
Prezentacji Muzycznych, zorganizowanych w naszej świątyni z okazji Dnia Muzyki oraz wspomnienia św. Cecylii – patronki chórzystów, muzyków i organistów. Niedzielny repertuar chóru ''Kamerton” to wielogłosowe prezentacje tradycyjnych, a także mniej popularnych kolęd,
w profesjonalnym opracowaniu i wykonaniu. Mając na uwadze troskę o nasze zdrowie, Ks. Proboszcz, oddał gościom czas homilii, podczas
którego mogliśmy nacieszyć nasze uszy harmonią wyśpiewanych dźwięków, Bożonarodzeniowych utworów. Kilka razy gorąco i szczerze,
uczestnicy Mszy oklaskiwali występ chóru. Jesteśmy też dumni, że w jego skład wchodzi aż 6 osób pochodzących z naszej parafii. Prezentacje
chóru „Kamerton” były zdecydowanie swoistą formą spotkania z kulturą i profesjonalizmem. Zafundowały ucztę duchową dla naszych uszu.
Dostarczyły wielu estetycznych przeżyć. Dziękujemy Ks. Proboszczowi za zorganizowanie w naszym kościele koncertu chóru „Kamerton”,
a wykonawcom za występ i dostarczone emocje.
R.M.J.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 17
W normalnych warunkach państwo i Kościół obchodziłoby wspólnie uroczystość 1000 - lecia chrztu, który wprowadził nas do kultury łacińskiej. W zaistniałej sytuacji obchody Milenium stały się apogeum konfrontacji. Gomułka uważał komunizm za stały etap w życiu Polaków, a Kościół chciał wyrugować z życia
publicznego. Dla Prymasa ten ustrój był etapem przejściowym, a Gomułkę nazywał ,, apostołem swej idei” i wrogiem religii. Nowy kurs przyjęty w '57r. na
obradach KC PZPR był odpowiedzią na Wielką Nowennę. ,,Procesy zobojętnienia religijnego” osiągano administracyjnie: usunięcie religii ze szkół i podawanie listy uczęszczających na katechezę przy parafiach, ograniczenie wydawania prasy i książek katolickich ( konfiskata 22 ton kazań Prymasa drukowanych
w Paryżu), powoływanie kleryków do wojska, ingerencja państwa przy obsadzaniu stanowisk kościelnych, hamowanie budowy kościołów. Stolica ,,liczy dziś
około milion sto tysięcy katolików, a świątyń nie przybyło, choć wiernych przybyło. Jest 12 parafii bez kościołów, trzeba tworzyć nowych 25 parafii w mieście,
którego układ topograficzny się zmienia; powstają nowe dzielnice, większe nieraz od Nowej Huty. Prosimy tak pokornie władze o zezwolenia - bez większego
rezultatu” pisał Prymas. Za publiczne okazywanie wiary ludzie płacili zamknięciem awansu zawodowego. Incydent z lipca '58r. potwierdził brutalne metody
ZOMO, które spacyfikowało pielgrzymów broniących Instytut Prymasowski Ślubów Narodu ,,Bito wszystkich bez różnicy: kobiety, dzieci, księży” wspomina
świadek, przeor klasztoru o. Stanisław Jemioła. Akcja usuwania krzyży z miejsc publicznych również wywołała protesty, największe w środkowej i południowej
części kraju. Tam również użyto pałek.
Wielką Nowennę zakończono w Wielką Sobotę. Historycy są zgodni, że uroczystości Milenijne rozpoczęte głosem dzwonów we wszystkich kościołach,
14 IV 66r.,miały ogromny wpływ na duchowe oblicze Solidarności. Jan Paweł II w 1979r. ,,tchnął ducha” w naród, a kard. Wyszyński pomimo tylu przeciwności niezłomnie podtrzymywał wewnętrzną wolność i niezależność, które pozwoliły na zryw 1980r. Władza, żeby odciągnąć od uroczystości kościelnych urządzała świeckie ,,atrakcje” (zawody sportowe, tanie bilety do kina, wiece partyjne, na które przymusowo zgarniano młodzież i pracowników, nawet był pomysł,
żeby 3 V w Częstochowie zorganizować koncert Beatlesów, ale decydenci zrozumieli, że po wyjściu wiernych spod Jasnej Góry i młodzieży z koncertu milicja
mogłaby mieć problemy z utrzymaniem porządku). Trybuna Ludu oskarżała Prymasa, że dąży do ,,oderwania Polski od ZSRR”. Władze sprzeciwiły się przyjazdowi Pawła VI na Jasną Górę. Podczas obchodów tron papieski pozostał pusty. Złotą różę, którą papież
zamierzał złożyć u stóp Maryi przywiózł w 2006 r Benedykt XVI.
Prof. Wiesław Chrzanowski wspominał: ,,Milenium było pierwszym w PRL zjawiskiem masowym. Opierało
się na koncepcji masowych zgromadzeń religijnych i tę koncepcję przejęła potem Solidarność, która mogła
powstać tylko w wielkich zakładach pracy”. Liczbę wiernych oficjalnie zaniżano, ale korespondenci zagraniczni
podawali 500 tys. na Jasnej Górze, 400 tys. w Piekarach Śląskich. Ludzie byli obecni pomimo ograniczania
kursów pociągów i autobusów, wstrzymywania urlopów w zakładach pracy. Za okrzyki ,,precz z Wyszyńskim”
SB płaciło 300zł. Prymas zakończył obchody Millenium Mszą Św. w Katedrze Warszawskiej odprawioną 31 XII
66r. o północy. W dzienniku pod tą datą zanotował ,, zadanie moje życiowe - wydaje mi się , że jest skończone”.
JASNA GÓRA
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Zwiastunowe rozmowy….
PATRYK SZKUDLARSKI

Cudze chwalicie, swego nie znacie….
KOMPLEKS NARCIARSKI w CZARNEJ GÓRZE
Kompleks narciarski Czarna Góra powstał w 1996r., a stanowią go trasy
narciarskie i nartostrady położone na półn—wsch. stokach Czarnej Góry
( 1205 m n.p.m.) i Żmijowca (1153 m n.p.m.). Ten ośrodek w Kotlinie
Kłodzkiej stanowią 3 koleje linowe, 6 wyciągów orczykowych, 9 tras i 5
polan narciarskich ( w tym jedną czarną, o najwyższym stopniu trudności).
Takie urozmaicenie przyciąga miłośników ,,oślich łączek” i uzależnionych od
adrenaliny narciarzy. Ponadto atutem tego miejsca jest bogata baza noclegowa. Na pewno można tu odpocząć i delektować się zimowymi widokami.
F.K.

Patryk Szkudlarski, młody akordeonista, zagrał na parafialnym kolędowaniu ,,Wśród nocnej ciszy” i ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Występował razem z młodszym bratem Bartoszem, który dzielnie
pomagał mu na trójkącie i tamburynie. Patryk opowie nam o tym, co
daje mu muzyka i co porabiają chłopaki w wieku 11 lat.
DWK:. Patryk, o Twojej akordeonowej pasji dowiedziałam się od Mamy - Ani. Od jak dawna grasz na tym instrumencie?
Patryk Szkudlarski: Zacząłem grać na akordeonie gdy miałem pięć lat.
DWK: Czy trudno grać na tym instrumencie i ile zajmują ci ćwiczenia?
PS: Na akordeonie nie jest trudno grać. Ćwiczenia zajmują mi około jednej godziny.
DWK: Skoro nie jest trudno, to może ja rozpocznę naukę. Jakie dałbyś mi rady na dobry początek?
PS: Na pewno pierwszą byłaby rada, aby pani grała obydwiema rękami.
DWK: Twoja Mama, śpiewa i gra na gitarze w scholi. Czy słuch odziedziczyłeś po niej, a może jeszcze ktoś w rodzinie lubi muzykę?
PS: Słuch odziedziczyłem po Dziadku. To on nauczył mnie gry na tym instrumencie. Uczę się również z moim bratem ciotecznym, który
mieszka w Krakowie.
DWK:. Co spowodowało, że wystąpiłeś w parafialnym kolędowaniu?
PS: Namówili mnie rodzice.
DWK: Miałeś tremę?
PS: Tak, bardzo dużą.
DWK: Jednak trema nie przeszkodziła ci, bo wasz ,,braterski” występ został nagrodzony gromkimi brawami. Poza muzyką chłopak w twoim
wieku na pewno ma inne pasje?
PS: Tak. Na przykład moją pasją jest pływanie, gra w szachy oraz szycie maskotek i pacynek.
DWK: Piękne hobby i aż trudno uwierzyć, że nie wymieniłeś gry na komputerze, którą wielu twoich rówieśników przedkłada ponad wszystko. Wspaniale, że w wolnym czasie robisz tyle ciekawych rzeczy. Warto wspomnieć, że razem z bratem, Bartoszem oraz rodzicami Anią i
Sławomirem uczestniczysz w parafialnych rajdach z okazji Dnia Dziecka. Jak wspominasz, te ,,kolarskie ekspedycje”?
PS: Wspominam je dobrze. Były na nich różne gry i zabawy. Świetnie się na nich bawię.
DWK: Patryku, dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów muzycznych, a za rok zapraszam ciebie i Bartka do kolejnego parafialnego
kolędowania, może dołączy do was Dziadziuś.
D.W.K.
PS: Dziękuję.

MYŚLI RYMOWANE
H U M O R
Jasio mówi do Małgosi:
- Kiedy dorosnę, zostanę kosmonautą
i polecę na Słońce.
- Jasiu, przecież tam jest za gorąco!
- To polecę w nocy!

Czyniąc miłosierdzie względem bliźniego,
pamiętajmy też o duszy jego.

B.A.J.
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