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MOJE ŚWIADECTWO O MSZY ŚWIĘTEJ
Catalina Rivas współcześnie żyjąca boliwijska mistyczka. W 1994r. modląc się pod krzyżem,
ujrzała wielkie światło, które przeszyło jej dłonie i stopy, pozostawiając krwawiące rany.
Usłyszała głos: „Raduj się z powodu daru, jakim cię obdarzyłem.” Odtąd pojawiają się na jej
ciele stygmaty (na czole, dłoniach i stopach, w boku), a Catalina przeżywa cierpienia agonii,
łącząc się cierpieniem Jezusa na krzyżu. Świadkiem tego zjawiska był w pierwszy piątek
stycznia 1996 r. lekarz, dr Ricardo Castañon, którego świadectwo przyczyniło się do uznania
za prawdziwe doświadczeń Cataliny.
Aby lepiej zrozumieć czym jest Msza Św., aby lepiej w niej uczestniczyć, będziemy w kolejnych numerach ZWIASTUNA publikować kolejne fragmenty objawienia jakie miała Catalina
Rivas.
Jest to świadectwo, które muszę i chcę dać całemu światu dla większej chwały Bożej i dla
zbawienia tych, którzy chcą otworzyć serca Panu. Także po to, by wiele osób konsekrowanych Bogu na nowo roznieciło w sobie ogień miłości do Chrystusa; niektórzy z nich mają
ręce posiadające władzę, by uobecniać Go w tym świecie, tak by stał się naszym pokarmem.
Dla innych, aby przełamali "praktykę rutyny" w przyjmowaniu Go i na nowo ożywili
w sobie zadziwienie nad codziennym spotkaniem z Miłością. I dla moich świeckich braci
i sióstr na całym świecie, aby żyli wielkodusznie tym największym Cudem: celebracją Eucharystii.
Była to wigilia uroczystości Zwiastowania i członkowie naszej grupy przystąpili do Sakramentu Pojednania. Niektóre panie z grupy modlitewnej nie mogły tego uczynić, więc przełożyły Sakrament na następny dzień przed Mszą Świętą. Kiedy przyszłam do Kościoła przed
Mszą Św. następnego dnia, trochę późno, Arcybiskup i kapłani już wychodzili z zakrystii.
Dziewica Maryja powiedziała swoim słodkim kobiecym głosem, który działa na duszę:
"Dzisiaj jest dzień nauki dla ciebie i chcę, abyś zwróciła szczególną uwagę na to, czego
będziesz świadkiem. Wszystkim, czego dziś doświadczysz, masz podzielić się z całą ludzkością."
Byłam głęboko wzruszona, nie rozumiejąc dlaczego, ale starałam się być bardzo uważna.
Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, był chór pięknych głosów, który śpiewał jakby
z oddali. Na chwilę muzyka przybliżała się, a następnie oddalała jak odgłos wiatru. C.d.n.

Wielki Czwartek

to dzień ustanowienia
Najświętszego Sakramentu
oraz Sakramentu Kapłaństwa.
W tym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia
w stronę wszystkich kapłanów, ze szczególną
pamięcią „naszych” księży.
Drodzy Kapłani, dziękujemy Wam, że
odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który
wzywał Was do pójścia za Nim. Dzięki Wam
i Waszej pracy, możemy przybliżać się do
Chrystusa. Za każdą Eucharystię, kazanie,
spowiedź,
modlitwę,
błogosławieństwo,
za wszystkie udzielone sakramenty i za
wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze
otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy! Jesteśmy także wdzięczni za Waszą
serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość,
wszelką pomoc i poświęcony czas. Chcemy
Was zapewnić, że każdego z Was codziennie
otaczamy swoją modlitwą.
Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali
wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was
tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie.
Życzymy zdrowia, radości, przede wszystkim
- abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi
Pasterzami i osiągnęli świętość!
Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych
serc, a Chrystus prowadzi po pięknej, choć
niełatwej drodze powołania.

Parafia pod „lupą”
W marcu gościł w naszej parafii ks. Biskup Piotr Turzyński,
biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W niedzielę 19 marca
br. na Mszach Św. głosił homilie, a podczas sumy udzielił
Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz. biskup dokonał także wizytacji parafii. Spotkał się z grupami parafialnymi.
Jako redakcja „Zwiastuna” także mieliśmy możliwość odbyć
rozmowę z ks. Biskupem. Pytaliśmy o wizytację, o święta Wielkanocne, o sprawy społeczne dotyczące nas – katolików i wiele
innych, a efektem spotkania jest wywiad, który zamieścimy w
następnym wydaniu „Zwiastuna”.

Święty
p r z y p o m i n a:
Chrystus wciąż szuka uczniów, wyznawców,
zwolenników, którzy idąc za Jego słowem
i czerpiąc z Jego mocy, opowiadają się
za dobrem, za pięknem, za prawdą i życiem
Jan Paweł II 28.11.1986

Pascha Jezusa, a pascha nasza – Wielki Tydzień
Już wkrótce Niedzielą palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień.
Dlaczego słowo „Wielki”- gra tutaj kluczową rolę? - Dlatego, że rozegrały się wtedy ważne, a wręcz najważniejsze wydarzenia dla naszego
zbawienia. Gdy głębiej wnikniemy w nie duchem, to zrozumiemy ogromną miłość Boga - do ludzi, z której żaden człowiek na ziemi, do końca
dziejów, nigdy się Bogu nie wypłaci. Słowo: „ Pascha”, oznacza przejście Boga przez życie człowieka. Od tego co stare, do czego przyzwyczailiśmy się, z czym byliśmy związani - do tego co Boże, czego Bóg od nas chce. Izraelici mieli swoje przejście z niewoli egipskiej do wolności.
Tego dokonał Bóg przez wielkie znaki i cuda. Księga Wyjścia - Starego Testamentu jest na to dowodem. Często to co daje nam Bóg jest dla
nas niezrozumiałe, trudne dlatego, że odrywa nas ono od ludzkiego tylko patrzenia. Bóg jako nasz najlepszy ojciec widzi głębiej, dalej i widzi
już następstwa naszych trudnych wyborów, które dokonują się w naszej wolności.
Chrzest święty zanurzył nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dokonało się nasze przejście od człowieka grzesznego do wiary. Życie
człowieka na tę wielką łaskę chrztu świętego, ma dać odpowiedź: - należę do Jezusa i tutaj dokona się kiedyś nasza pascha - śmierć, która
jest przejściem do obiecanej nagrody nieba. Taką lekcję dał nam 2 kwietnia 2005r. św. Jan Paweł II, pokazując jak godnie odejść z życia do
życia. Dziś mija 12 lat od tamtej chwili. W życiu wiary człowiek nieustannie przechodzi z upadku do wolności, aby ta współpraca z Bogiem
trwała i przynosiła owoce. Tak patrzmy na te wielkie wydarzenia tego tygodnia, a szczególnie Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty i Niedzieli.
Abyśmy nie tylko licznie w nich uczestniczyli, ale uświadomili sobie, że dotyczą one mnie, konkretnej osoby, która jest wezwana do wiecznego szczęścia.
Ks. Sławomir Kośniewski

B I E R Z M OWA N I E

Dość nietypowo, bo już 19 marca br. młodzież naszej parafii otrzymała z rąk ks. Biskupa
Piotra Turzyńskiego Sakrament Bierzmowania. Przystąpiło do niego 18 osób.
Mszy Św. przewodniczył ks. Biskup, w asyście ks. Dziekana Marka Janasa oraz ks. Proboszcza Grzegorza Roszczyka. Ks. Biskup w wygłoszonej homilii mówił o trwaniu w chrześcijaństwie oraz radości bycia uczniem Chrystusa.
"Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" – te słowa usłyszał każdy, komu ks. Biskup Piotr
Turzyński, poprzez nałożenie ręki na głowę udzielił bierzmowania.
Młodzież podziękowała ks. Biskupowi za dar udzielonego Sakramentu, a księżom Grzegorzowi oraz Sławomirowi za przygotowanie ich do tej chwili. Podziękowania popłynęły także
do p. katechetki oraz rodziców.
Msza święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem, a także wręczeniem egzemplarzy Pisma Św. Po odśpiewaniu nabożeństwa Gorzkich Żali, księża wraz z młodzieżą pomodlili się przy grobie ks. Jana Borończyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnego zdjęcia.
P.P.

Jerycho Różańcowe
W sobotę 25 marca 2017 roku w katedrze radomskiej odbyła się uroczystość jubileuszowa , 25-lecia powstania Diecezji Radomskiej. Rozpoczęło się także
Jerycho Różańcowe, wielka Modlitwa adoracyjno- wynagradzająca, za wstawiennictwem NM Panny Królowej Różańca Świętego. Przez siedem dni i nocy,
parafie ze wszystkich dekanatów, ponadto domy zakonne oraz szpitale, będą czuwać na modlitwie przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, z różańcem w ręku. Nazwa Jerycho Różańcowe jest nawiązaniem do cudownego zdobycie Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu. Dzisiaj także istnieje potrzeba modlitewnego wołania do Boga, aby zniszczone zostały współczesne mury, a są nimi, jak pisał ks. bp Ordynariusz Henryk Tomasik, : brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla osoby Pana Boga, i tego co jest święte. Te nowe mury to : nienawiść,
obłuda, oszczerstwa, , brak odpowiedzialności za słowo, brak wzajemnego szacunku. To także bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy
i w życiu publicznym, a utrudniające porozumienie i współpracę. Nie przypadkiem w tym roku rozpoczynamy to wielkie dzieło, przezywamy bowiem 100-lecie
Objawień w Fatimie, 300-leci koronacji obrazu MB Częstochowskiej. Z fatimskich objawień płynie przypomnienie prawd o bożej sprawiedliwości, oraz wielkie
wezwanie Matki Bożej do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Matka Najświętsza prosiła również o wynagrodzenie Panu Bogu za zło istniejące w świecie.
Przedstawiciele dekanatów otrzymali Różaniec poświęcony w Fatimie i świece. Zgromadzeniu Liturgicznemu przewodniczył ks. Arcybiskup Wacław Depo
Metropolita Częstochowski.
Ks Proboszcz

KS. FRANCISZEK BLACHNICKI - WYJĄTKOWO ZASŁUŻONY DUCHOWNY MINIONEGO STULECIA
W bieżącym roku przypada 30 rocznica śmierci wyjątkowego duchownego, jakim był ks.Franciszek Blachnicki. Wielki Polak,
patriota już jako 18- latek wziął udział w wojnie obronnej Września 39 roku, a rok później, został więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. Skazany na śmierć przez ścięcie na gilotynie, w celi śmierci doznał nawrócenia. Udało mu się przeżyć
wojnę, a kolejne lata stały się wypełnieniem dewizy życiowej wg. której cyt: „jeśli traktuje się Chrystusa poważnie, należy
poświęcić cały swój czas, wszystkie talenty, by w miarę możliwości wypełnić swoje posłannictwo”. Realizując je , jako człowiek i kapłan, kroczył nie uznając kompromisów i nie lękając się trudności. Był twórcą i propagatorem antyalkoholowej
Krucjaty Wstrzemięźliwości, która w brutalny sposób została zlikwidowana przez komunistyczne władze i uwieńczona kilkumiesięcznym aresztem jej założyciela F. Blachnickiego. Działalność księdza, budująca wolność i poczucie wartości człowieka, wyraźnie wpłynęła na „specjalne” zainteresowanie władz i SB jego osobą. Nieustannie inwigilowany i otaczany tajnymi
współpracownikami, zmarł najprawdopodobniej otruty w 1987 roku.
Dziełem życia księdza F. Blachnickiego był Ruch Światło- Życie, wcześniej Ruch Żywego Kościoła, nazywany też ruchem
oazowym. Zarówno podstawowe wytyczne dla posoborowego duszpasterstwa liturgicznej służby w Polsce, jak i idea oraz
program formacji w ramach Ruchu Światło- Życie, łączy osoba i twórcze zaangażowanie charyzmatycznego duszpasterza
Franciszka Blachnickiego- Krajowego Duszpasterza Liturgicznej Służby (oficjalnie od 1967). Ujednolicone programem
formacyjnym dla ministrantów i dziewcząt ze scholi, stały się wakacyjne oazy rekolekcyjne w Krościenku nad Dunajcem.
Dwutygodniowe rekolekcje- nazwane metodą oazy, oparte w swej strukturze o 15 tajemnic różańcowych stanowiły cyt. „
próbę zrealizowania doskonałego życia chrześcijańskiego w określonej grupie, zawiązującej wspólnotę mieszkania, stołu,
ołtarza. W grupie tej, przez żywy kontakt ze Słowem Bożym i liturgią oraz przez podjęcie szczególnego wysiłku wprowadzania w życie przykazania ewangelicznej miłości, dochodzi do przeżycia tajemnic Kościoła w braterskiej wspólnocie. W ten sposób rekolekcje stają się oazą Bożego, nowego życia, gdyż człowiek odnawia się i nabiera zapału i ochoty do pielęgnowania w dalszym życiu wartości tu poznanych”.(Ks.W.Wilk) Nic więc dziwnego, że od samego początku, młodzieżowe oazy były „ solą w oku” dla komunistycznej władzy, która zakładała, że wszystkie formy zorganizowanego oddziaływania na młodzież muszą
jej być podporządkowane, przez nią kierowane i kontrolowane. Stąd też wynikła konieczność jednoznacznego określenia formy rekolekcji oazowych, jako
czysto duszpasterskiej formy działalności Kościoła, nie podlegającej kompetencji świeckich władz. Nie uniknięto jednak trudności pojawiających się co jakiś
czas ze strony władz państwowych i administracyjnych, oraz „szczególnego zainteresowania kapłanami- moderatorami diecezjalnymi i krajowymi Ruchu
Światło- Życie, a przede wszystkim jego twórcą księdzem Blachnickim.
Ruch oazowy wychował wielu polskich chrześcijańskich działaczy. Są wśród nich także Ci, którzy dzisiaj kształtują polską rzeczywistość. W 30 rocznicę
śmierci księdza Franciszka Blachnickiego , Sejm RP oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi, patriocie, żołnierzowi, duchownemu, działaczowi społecznemu.
Jako część całorocznych obchodów uwzględniono m.in. naukową dyskusję, wystawę, sejmową ustawę oraz specjalny list prezydenta.
Do prezentacji postaci księdza Franciszka Blachnickiego czuję się osobiście zobowiązana ponieważ należę do wielotysięcznej rzeszy ludzi , którzy mieli łaskę
i radość przeżycia „pięknej przygody”- spotkania, aktywności i kształtowania własnej osobowości w diecezjalnym- sandomierskim ruchu oazowym. Nigdy nie
spotkałam ks. Blachnickiego, ale przez jego dzieło i ludzi z nim związanych przeżyłam najpiękniej kilka lat swojej wczesnej młodości. Moje miejsce w Kościele
i dobre owoce tej młodzieńczej „edukacji” zbieram do dnia dzisiejszego, a zawarte przyjaźnie towarzyszą mi blisko 40 lat. Szczególnie więc dziękuję Panu
Bogu za osobę księdza Franciszka, który z odwagą i wielką odpowiedzialnością wypełnił swoje życiowe posłannictwo.
R.M.J.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 19
Atmosfera posoborowa zachęcała do podjęcia dialogu i przebaczenia, a od strony niemieckiej pierwszy sygnał popłynął w 1960 r. , kiedy
kard. Dopfner przyznał, że Polska stała się ofiarą niemieckiej przemocy, a zbrodnie niemieckie były powodem utraty terenów na wschód od
Nysy i Odry. Polscy biskupi od lat zabiegali o utworzenie na tych ziemiach stałych diecezji, a uznanie przez biskupów niemieckich granic na
Nysie i Odrze byłoby argumentem w rozmowach z władzami. List biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. był jednym z 56 listów wysłanych do episkopatów różnych krajów z okazji Millenium. Przedstawiono w nim historię naszych stosunków, wyliczono krzywdy jakie Niemcy
wyrządzili Polakom w czasie II wojny oraz wspomniano o losie wysiedlonych Niemców. Ostatnie słowa ,, udzielamy wybaczenia i prosimy
o nie” wywołały jednak szaleńczą kampanię komunistów przeciwko Prymasowi. Uważano je za wrogie komunizmowi, bo Ziemie Zachodnie
według Stalina były jego ,,darem” i jedynym gwarantem utrzymania ich był sojusz z ZSRR. Nasze społeczeństwo nie było przygotowane, bo
rany po utracie najbliższych jeszcze krwawiły i żyli naoczni świadkowie tych wydarzeń, na których opowiadaniach wychowywało się powojenne pokolenie. Władze organizowały wiece w zakładach pracy, szkołach i na uczelniach pod hasłami ,,Nie przebaczymy i nie prosimy o przebaczenie. Nie zapominamy” . To był trudny czas dla Prymasa, również świadka niemieckich okrucieństw. ,, Dopiero gdy partia przypuściła atak,
a Kościół zaczął ludziom tłumaczyć sens modlitwy ,, Ojcze nasz”, szala przechyliła się na stronę Kościoła” mówił Tadeusz Mazowiecki. Sam
Prymas powiedział ,, Tak, to był błąd. My byliśmy tak zajęci soborem i samą koncepcja listu, że nie pomyśleliśmy o tym, żeby przygotować duszpastersko ludzi do jego odbioru. Był to nasz błąd”. W lutym 66 r. Episkopat wydał list, w którym wyjaśniał idee orędzia w duchu ewangelicznym.
Gomułka wycofał się z oskarżeń bo wiedział, że musiałby aresztować Prymasa i postawić przed sądem jako zdrajcę, a to byłaby klęska i wygraną jego przeciwnika politycznego w partii Moczara, który rozpętał całą propagandę przeciw pojednaniu.
Wydarzenia z listem przyczyniły się do odmówienia Prymasowi paszportu do wyjazdu na obchody Millenium dla Polonii, a SB sfabrykowała
nawet list w którym zrzeka się od 1.02.66r. tytułu kardynała i prymasa. Sam Wyszyński brał pod uwagę rezygnację ze stanowisk, ale nie poparł tego Episkopat. W 1970r. nastąpiło pojednanie niemiecko- radzieckie. Prymas wiedział, że takie gesty były dla nas niebezpieczne: porozumienie Katarzyna Wielka- Fryderyk II zaowocowało rozbiorem, porozumienie w Rapallo z 1922 r. i pakt Ribbentrop- Mołotow z 1939r.
doprowadziły do kolejnego rozbioru. Swoje spostrzeżenia przedstawił w Rzymie na spotkaniu
w 1970 r. z kard. Dopfnerem. Słowa ,, dziś
Polska istotnie jest ostatnim bastionem katolicyzmu na wschodzie , a utworzenie stałych biskupstw jest dla
Kościoła kwestia życiową” przekonały stronę niemiecką, a długi dialog zaowocował 28.06.1972 r. Rewizyta w Niemczech
włączeniem do polskiej administracji kościelnej diecezji warmińskiej, gdańskiej i archidiecezji wrocławskiej oraz powstanie diecezji opolskiej, gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, koszalińskokołobrzeskiej. Prymas czuł pewne rozgoryczenie: ,,Od Niemców dostaliśmy wszystko, tylko nie od
tych , od których chcieliśmy. Granicę uznał rząd SPD i Kościół ewangelicki, a my chcieliśmy, by była to
partia chrześcijańska CDU i Kościół katolicki”. Wyjazd do Niemiec z rewizytą w 1978 r. miał charakter religijny. Modlił się o duchową jedność Europy i pojednanie narodów. W ambasadzie polskiej
w Kolonii 25 IX 78r. spotkał się z ambasadorem, Janem Chylińskim, synem Bieruta, dokładnie 25
lat po aresztowaniu go na mocy decyzji jego ojca.
D.W.K.

Cofnijmy wskazówki zegara...
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ŚWIEOKRZYSKA DROGA KRZYŻOWA

W Niedzielę Męki Pańskiej , 19 marca 1989 roku, na Mszy szkolnej dzieci
przyniosły palmy, które uczestniczyły w konkursie na najpiękniejszą i najwyższą.
Od poniedziałku, 20 marca 1989 roku, parafianie rozpoczęli prace przy dekoracji ciemnicy i grobu. W środę o godzinie 18.00 odbyła się próba ministrantów przed Triduum Paschalnym, a w czwartek o godzinie 10.00 spotkanie dziewczynek sypiących kwiaty.

Kronika parafialna

Cudze chwalicie, swego nie znacie….

Lipnica Murowana, Łyse, Łazy

18 Marca br. w Morawicy odbyła się już XX Pielgrzymka Pokutna- Świętokrzyska Droga Krzyżowa Rycerstwa Niepokalanej. Uczestniczyło w niej ok. 450 osób
i ok. 20 osób z naszej wspólnoty.
Zofia Falkiewicz

Najbardziej znany konkurs na najwyższą palmę odbywa się w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Mniej znane, ale piękne i kolorowe są palmy kurpiowskie z miejscowości Łyse. Tradycyjna palma kurpiowska jest wita wokół
drewnianej tyczki. Wykorzystuje się do tego gałązki sosny, brusznicy i ozdabia kwiatami z bibuły. Na palmie może być nawet kilka tysięcy misternie
wykonanych kwiatów, które przygotowywane są przez cały okres Wielkiego Postu. Palmy mają też charakterystyczny ozdobny czub. Nasze parafialne
palmy z Łazów to mieszanka różnych stylów. Charakteryzują się jednym- są
piękne, kolorowe i pomysłowe. Zachęcam do uwijania się wokół palm, żeby
w Niedzielę Palmową zaprezentować swoje dzieło.
F.K.
Palma kurpiowska

Palmy z Lipnicy Murowanej

ZAPROSZENIE

W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy
o przeglądzie palm. Zapraszamy !— nie tylko
najmłodszych ale i dorosłych do wykonania
palm, które zostaną zaprezentowane w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia br., po Mszy Św. o
godzinie 10.00. Wszystkie własnoręcznie wykonane palmy zostaną docenione drobnym
upominkiem, a pozostawione w kościele będą
uzupełnieniem wielkotygodniowej dekoracji.
Redakcja

Myśli

r y m o w a n e… .

Wbrew intencji założycieli,
Unia odchodzi od chrześcijańskich wartości,
na rzecz wyimaginowanej politycznej poprawności.
B.A.J.

Palma z Palestyny

H U M O R
U okulisty:

Lekarz - Jaką literę teraz pokazuję
Pacjent - A gdzie Pan jest?
*
- Mamy kręcić? - pytają kamerzyści w telewizji!
- Nie. Pokazujcie prawdę!
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