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OBJAWIENIA CATALINY RIVAS
ZAKOŃCZENIE
Dzisiaj chcę podzielić się z wami misją, którą mi powierzył. Jezus powiedział:
„Chciałem zbawić Moje stworzenie. Moment otwarcia drzwi do nieba był przesiąknięty zbyt wielkim bólem...
Pamiętaj, że nawet matka nie karmi swojego dziecka własnym ciałem. Doszedłem do granic miłości, by udzielić
wam wszystkim swoich zasług." (...) "Msza Święta to jestem Ja przedłużający Moje życie i Moją Mękę na krzyżu
pośród was. Co byście mieli bez zasług Mojego życia i Mojej Krwi, by stanąć przed Ojcem? Nic, nędzę i grzech...
Musicie przewyższać w cnocie aniołów i archaniołów, bo oni nie mają radości przyjmowania Mnie jako pokarmu
tak jak wy. Oni piją kroplę ze źródła, a wy, którzy macie łaskę przyjmowania Mnie, macie cały ocean do picia."
Zasługi, jakie otrzymujemy w Eucharystii powinny przynieść owoce nawrócenia
w nas i owoce miłości względem naszych braci i sióstr. My, ludzie świeccy mamy
wielką rolę do spełnienia w Kościele. Nie mamy prawa milczeć, ponieważ Pan posyła nas, nas wszystkich jako ochrzczonych, byśmy szli i głosili Dobrą Nowinę…
Otrzymujemy tak dużo. Czas, w którym aktualnie żyjemy nie pozwala nam być obojętnymi. Musimy być przedłużeniem rąk kapłanów i iść tam, gdzie oni nie mogą dotrzeć. Bracia, siostry, dziękuję wam za to, że pozwoliliście mi wypełnić misję, która
została mi powierzona, żeby te strony dotarły do was... Następnym razem, gdy przyjdziecie na Mszę Świętą, przeżyjcie ją. Wiem, że Pan wypełni w was to, co obiecał,
że "wasza Msza Święta nie będzie nigdy taka sama." A gdy to otrzymacie, kochajcie
Go! Doświadczcie słodyczy spoczywania w Jego boku, przebitego za was po to, by
pozostawić wam swój Kościół i Jego Matkę, by otworzyć drzwi Domu Ojca.
Doświadczcie tego, byście mogli odczuć Jego Miłosierną Miłość przez to świadectwo i starać się odwzajemniać dziecięcą miłością. Niech Bóg błogosławi.

Wasza siostra w Żyjącym Jezusie
Catalina Rivas
Świecka misjonarka Eucharystycznego Serca Jezusa
Tekst pochodzi z książki
Tajemnica Mszy Świętej. Świadectwo Cataliny Rivas
Tekst wybrał: Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk

Święty
przypomina …

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie
Jan Paweł II 2.06.1979r.

STYCZNIOWE KOLĘDOWANIE
W dwie kolejne niedziele (14 i 21 stycznia) na Mszy św. o godz.
10 mieliśmy szansę spotkania z Muzyką przez duże ,,M”. Na zaproszenie
Ks. Proboszcza gościli u nas kolejno: Chór Mieszany Kamerton - pod
dyrekcją dr Bożeny Magdaleny Mrózek i Nauczycielski Chór Kameralny
Concentus - pod kierownictwem Krystyny Kowalczyk. Chórzyści obu
zespołów prowadzili niedzielny śpiew podczas Eucharystii, a dłuższe
prezentacje stanowiły swoisty rodzaj kazania po Ewangelii. Percepcja
śpiewu chóralnego często wymaga od słuchacza specjalnego upodobania,
wrażliwości i umiejętności. Polifoniczne popisy brzmiały imponująco
i wzniośle, ale zarazem nastrojowo, lirycznie i swojsko. Oba chóry kontynuują tradycję współpracy z naszą parafią. Szczególnie cieszy fakt, że
w zespole Kamerton śpiewa aż 8 osób z naszej wspólnoty. W m-cu
styczniu reprezentował on nasze miasto i region świętokrzyski w 3- ech
Przeglądach Kolęd I Pastorałek. W Kielcach i Kałkowie – Godowie chór
zdobył I miejsca, a w Będzinie na Konkursie Międzynarodowym wyśpiewał 2-gą nagrodę. Mówiąc o Chórze Concentus, warto wspomnieć że
w ubiegłym roku świętował 30 - lecie pracy artystycznej. Gratulujemy
i życzymy kolejnych pięknych Jubileuszy! Niedzielni goście, wzbogacając
swoim śpiewem liturgiczną oprawę Mszy, dostarczyli wiele pozytywnych, estetycznych wrażeń obecnym w Świątyni. Dziękujemy i razem
z Księdzem Proboszczem zapraszamy na kolejne spotkania..
Jak rozśpiewaną mamy parafię, niech świadczy fakt udziału naszej parafialnej scholii męskiej - Rycerzy Kolumba w “Kolędowaniu dla Niepodległej”(27.I.) w Starachowickim Centrum Kultury. Panowie zaśpiewali wesołą pastorałkę, za którą zebrali gromkie brawa. Tak trzymać! Na potrzeby chwili przybrali dowcipną nazwę “Łaziory”.
R.M.J

Rozpalaj od góry, zlikwidujesz czarne chmury...
Stary sposób na spalanie węgla i drewna bez dymu, to
rozpalanie od góry. Jest to
najczystsza i najefektowniejsza alternatywa dla tradycyjnego sposobu palenia.

Straż Miejska uczy
palenia w piecach
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Rozpalanie od góry, to przeniesienie warstwy żaru
z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia
się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Żar
pomału schodzi ku dołowi, a dym wydostający się
z warstwy zimnego jeszcze opału, musi przejść przez
żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spalaniu.
Do komina lecą niemal przezroczyste spaliny,
a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła.

14 luty, który święty Cyryl, Metody czy Walenty?
O świętych Cyrylu i Metodym przypomniał Europejczykom Jan Paweł II, ogłaszając ich w 1980 roku patronami naszego kontynentu. Rok później poświęcił im encyklikę Slavorum Apostoli. Będąc pierwszym Papieżem Słowianinem czuł się z nimi
mocno związany i wielokrotnie nawiązywał do ich misji, widząc w niej impuls do podjęcia nowej ewangelizacji współczesnej Europy ,, w której staje się coraz silniejsza
pokusa ateizmu i sceptycyzmu; w której pleni się dotkliwa niepewność moralna, połączona z rozkładem rodziny i rozprzężeniem obyczajów”. Bracia Cyryl i Metody urodzeni w Salonikach, wykształceni, przed którymi rysowała się świecka kariera postanowili
zostać mnichami. Jednak nie wybrali cichych murów klasztoru do zgłębiania wiedzy,
tylko podjęli działalność misyjną na północ od ciepłej Grecji, z surowym klimatem,
pośród ludów nie posiadających języka pisanego. Przeszło tysiąc lat temu starobułgarski mnich napisał: „Jeśli zapytasz greckich pisarzy: Kto wam stworzył alfabet albo
przetłumaczył Księgi w tym lub owym czasie? - mało który z nich będzie wiedział. Jeśli
jednak zapytasz o to samo pisarzy słowiańskich - wszyscy będą wiedzieli i każdy
z nich odpowie - Święty Konstanty Filozof, zwany Cyrylem, on nam i alfabet wymyślił,
i Księgi przełożył, a także jego brat, Metody”. Słowianie przyjmując naukę Chrystusa
weszli na drogę zbawienia, ale również zachowali swoją tożsamość narodową. Postawa braci udowodniła, że narody europejskie są sobie równe, a mówili to w IX wieku,
kiedy między Europą byłego Cesarstwa Rzymskiego a częścią przez Rzymian nie
podbitą istniała przepaść. Słowianie bez uniwersalizmu średniowiecza nie mieli możliwości rozwoju jako samodzielne państwa. Kwestią czasu było, żeby ich zachodnie
granice przekroczyły obce wojska. Słowiański książę Rościsław prosząc bizantyjskiego cesarza Michała III o przysłanie „biskupa i nauczyciela takiego, który by w naszym
własnym języku prawdziwą wiarę chrześcijańską wykładał” wprowadził Ewangelie do
rodzimej kultury. Cyryl i Metody stworzyli język słowiański na bazie greki tworząc
alfabet zwany głagolicą, w której przetłumaczyli Pismo Święte. Ich misjonarska działalność wyrażała się w niesieniu poganom prawdy objawionej przy poszanowaniu ich
odrębności kulturowej. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, w Polsce, specjaliści
od marketingu zasiali ziarenko Walentynek, które z czasem rozrosło się do handlowego giganta w branżach kwiaciarskiej, perfumeryjnej i innych. Sukces czerwonego
szaleństwa, tym razem z USA. Wszystko jest dla ludzi, ale zawsze należy zachować
umiar. Przypisani do tego dnia św. Cyryl i Metody odeszli w niepamięć, a przypominanie o chrześcijańskich korzeniach Europy stało się niepoprawne politycznie. Szkoda,
bo św. Jan Paweł II jeszcze podczas pontyfikatu przypominał o Chrześcijanach, którzy
zbudowali Europę na fundamencie Ewangelii, na ruinach Cesarstwa Rzymskiego,
które runęło pod naporem biurokracji i kryzysu wartości. W tym roku 14-tego wypada
Popielec. Może to dobry dzień na podjęcie pewnych refleksji bo: ,,Kryzys cywilizacyjny
i zmierzch Zachodu oznaczają tylko naglącą aktualność i konieczność Chrystusa
DWK
i Ewangelii” (św. JP II).

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz.4 – maszerują Strzelcy...
Jeszcze na początku lipca 1914 roku Józef Piłsudski nie wierzył, żeby konflikt austriacko-serbski wywołał wojnę między zaborcami. Jednak 30 VII wydał
rozkaz mobilizacyjny dla Związku Strzeleckiego i podporządkował sobie
Drużyny Strzeleckie uzyskując jednocześnie zgodę ze sztabu austriackiego na
działania dywersyjne na terenie Kongresówki. Dzień uznany za iskrę, która
rozpaliła nasze nadzieje to 3 VIII 1914 roku. Piłsudski wygłosił przemówienie
do żołnierzy w krakowskiej dzielnicy Oleandry: ,, Spotkał was ten zaszczyt
niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za
oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami. Patrzę na was jako na
kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was
jako pierwszą kompanię kadrową”. Przekroczyli granicę zaboru pod Michałowicami ( w miejscu tym parę metrów od drogi E 7 stoi obelisk upamiętniający to miejsce). Piłsudski ogłosił oficjalnie, że zmierza do ,, połączenia obu
zaborów – Galicji i i rosyjskiego – we wspólny organizm w związku z Austrią”. W rzeczywistości liczył na powtórzenie sytuacji z 1863 r.. Planował
zorganizowanie władz powstańczych i uwolnienie się od Austrii. Liczył na to,
że widok wojska polskiego zmobilizuje mieszkańców Królestwa do chwycenia za broń. Jednak po wkroczeniu Strzelców do Kielc rozczarował się brakiem entuzjazmu. Żyjąc w najbardziej liberalnej rzeczywistości Strzelcy nie
mieli świadomości, jakie represje spotkały Polaków w zaborze rosyjskim,
a z naszą Ziemią Świętokrzyską rozprawiono się najkrwawiej. Konfiskaty
majątków, zsyłki na Syberię wyniszczyły nas nie tylko gospodarczo, ale
i mentalnie. Rosjanie nie opuścili Warszawy i umocnili się w Zagłębiu
Dąbrowskim. Po stoczeniu kilku potyczek Strzelcy wycofali się
do Galicji.
Filip Kowal

Parafia jakiej nie znamy

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nasz kościół
inny niż jest? Wydaje się to być trudne. Kościół i jego
monumentalna bryła na stałe wryła się nie tylko w wygląd naszego osiedla, ale z pewnością i Starachowic.
Jadąc ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, czyli
„wiaduktem”, spoglądamy przecież na górującą nad
blokami wieżę. Ale kościół mógł być jednak inny.
Parafia, która od 1982r zaczęła powstawać „na Łazach”
nie miała sprecyzowanych planów swojej przyszłej
świątyni. Pierwsze miesiące i lata, choć upływają na
budowaniu, to jednak wcale nie przybliżają do efektu
jaki widzimy dziś. Jest to czas „administracyjnego” budowania parafii, pierwszej nieistniejącej już drewnianej
kaplicy, a następnie większej murowanej. Kościół swoją historię rozpoczyna z początkiem A.D. 1985, kiedy
do wglądu dla parafian wystawiona została makieta
przyszłego kościoła. Pół roku później rozpoczęto
pierwsze wykopy pod fundamenty. Pod koniec roku
ruszyły prace murarskie ścian dolnego kościoła. Okazało się, że po wielu dyskusjach zmieniono bryłę powstającego kościoła. W porównaniu do pierwotnego
projektu powiększono go oraz zaprojektowano wysoką wieżę stanowiącą front budynku. Dla porównania
wystawiono kolejną makietę wraz z powstałym pierwotnie projektem. Jak dowiadujemy się z parafialnej
kroniki, ostateczny formę kościoła i zatwierdzenie
planów nastąpiło dopiero … w listopadzie 1986r.
Obecny kształt świątyni wybrali większością głosów
sami parafianie.
Na zdjęciach: projektowany i rzeczywisty kształt kościoła.
P.P.
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Zwiastun

Cofnijmy wskazówki zegara....

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

Na początku roku 1989 w naszej wspólnocie powstał I zespół charytatywny, który swoją opieką obejmuje chorych z ulic Wspólnej, Żabiej i Iłżeckiej (od początku do młyna). Mam nadzieję, że w innych
rejonach naszej parafii również powstaną zespoły pomagające osobom chorym.
Kronika parafialna...

Wiersze polskich poetów
o Matce Bożej Gromnicznej
Ludowy poeta z Limanowszczyzny, Józef Strug,
tak przed wielu laty pisał o Gromnicznej świecy:
"Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,
Światło gromnicy.
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi Gromniczna Pani!
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury,
Gdy na wsze strony lecą błyskawice,
Gdy ciemność straszna od dołu do góry:
Święćmy gromnice!
Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy,
Pod Twoją obronę się uciekamy,
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy!
Tyś jasna gwiazda na morzu żywota,
Pokus się o Cię rozbiją bałwany!
Kto się ucieka do Cię, Matko złota,
Jest wysłuchany.
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie,
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca,
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie
Jako gromnica!"
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało
charakteru wybitnie maryjnego.
Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię
niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni
i osłania od wszelkiego zła.

HUMOR
– Czy to prawda, że będzie mnie operował pan ordynator?
- Tak, lubię sprawdzić przynajmniej raz na rok, czy coś
jeszcze pamiętam.
Redakcja Zwiastuna przeprasza Natalkę Lisowską za
zmianę imienia w styczniowym artykule, a P. Beatę
Rybicką za pominięcie jej osoby jako solistki podczas
naszego „Parafialnego kolędowania” w tym samym
artykule.
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Utwór Kazimiery Iłłakowiczówny
O Panno prześliczna, gromniczna!
Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę...
Ty, coś chodziła między śmiertelnymi,
najbliższa ziemi i najdalsza ziemi,
mnie, płomienia szukająca w białych świecach,
od napadu zbójeckiego nie chroń,
ale mi gromnice dalekie w jutrznię
wyraźną rozniecaj,
nad mgłą szronu, nad zawisną między
chałupami sanną,
...I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij"

Przysłowia
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej kończy okres świątecznych zabaw,
okres śpiewania kolęd, trzymania w domach choinek i żłobków. Kończy się okres wizyt duszpasterskich. Kolędnicy kończą
obchody, chowają gwiazdę, królewską koronę i anielskie skrzydła. Panny, które nie znalazły mężów, znów muszą czekać ze ślubem
aż do Wielkanocy. A niezdecydowani kawalerowie nieraz usłyszą:
" W dzień Panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój śliczny. I tak Od
Gromnic do gromnic, aż nie będzie nic",
Znane są jeszcze inne i powszechnie znane przysłowia związane
z dniem Matki Bożej Gromnicznej, określające pogodę i urodzaje
na najbliższe lato:
Gromnica, zimy połowica.
Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima się jeszcze powlecze.
Gdy na Gromnicę rostaje, będą marne urodzaje.
Gdy na Gromnicę dzień pogodny, będzie roczek płodny i miodny.
Gdy słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce
Gdy na Gromnicę mróz, będzie dużo zbóż.
Gdy na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj wóz.
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