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Maryja – Matka Twoja i Moja
Słowo: Matka, mama słyszymy w naszym życiu już od dzieciństwa. To słowo kiedy się pojawiło w naszym
słowniku, oznacza osobę najbliższą dla nas, osobę do której możemy się zwrócić w każdej potrzebie. Wiemy, że
ona nas nie zawiedzie, czujemy się przy niej bezpieczni, ona nosiła nas pod swoim sercem do momentu naszego
urodzenia, kiedy ujrzeliśmy światło dzienne. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, poświęcony najpiękniejszej z kobiet,
wzór każdej kobiety - to Matka Najświętsza. Ona jest tą, która od początku otrzymała łaskę bycia Matką Syna
Bożego, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Możemy śmiało się do niej zwrócić, tak jak dziecko i mówić
jej o wszystkim co przeżywamy. Naród Polski jest Narodem Maryjnym i Polacy o tym wiedzą, dlatego idą przez
dzieje historii jej drogą zawierzenia. Nie ma w naszej ojczyźnie domu, gdzie nie było by jej wizerunku. Żeby dobrze to zrozumieć trzeba nam z sercem rozważyć fragment z Ewangelii wg św. Jana, gdzie umierający na krzyżu
Jezus, oddaje ją nam i wszystkim ludziom na ziemi za Matkę. Pod krzyżem byliśmy i my obecni duchowo, jako
dzieci Kościoła i jego Matki. Dlatego o kościele jako Matce i Matce naszej nigdy nie mówimy źle. Nigdy my jako
Polacy nie wypłacimy się jej za łaski, którymi nieustannie nas obdarza, bo jej zależy żebyśmy razem z nią, jej
Synem, świętymi cieszyli się wiecznym oglądaniem Boga. Znajdźmy czas dla niej, aby na nabożeństwach majowych zwracać się do niej w wielkiej prostocie i prosić, aby w świecie w którym często czujemy się sami, zagubieni, dali się jej prowadzić za rękę.
Ks. Sławomir Kośniewski

AKT POKUTY cz. II /Objawienia Katariny Rivas/
Arcybiskup rozpoczął Mszę Świętą i gdy doszedł do Aktu Pokuty, Najświętsza Dziewica powiedziała: "Z głębi serca proś Pana o przebaczenie swoich win, które Go obraziły. W ten sposób będziesz
mogła godnie brać udział w tym przywileju, jakim jest Msza Św." Przez ułamek sekundy pomyślałam: Na pewno jestem w stanie łaski Bożej; wczoraj wieczorem poszłam do spowiedzi.
Matka Boża odpowiedziała: "Czy sądzisz, że od wczorajszego wieczoru nie obraziłaś Boga? Pozwól
mi przypomnieć ci o kilku rzeczach. Kiedy wyszłaś z domu idąc tutaj, dziewczyna, która ci pomaga
podeszła do ciebie i poprosiła o coś, a ty, ponieważ byłaś spóźniona, nie odpowiedziałaś jej zbyt miło.
To był brak miłości z twojej strony, a ty mówisz, że nie obraziłaś Boga...? W drodze tutaj, autobus wjechał na dróżkę, którą szłaś i omal cię nie potrącił. Odniosłaś się do tego biednego człowieka w sposób
nieodpowiedni, zamiast modlić się i przygotowywać do Mszy. Zabrakło ci miłości i straciłaś spokój
i cierpliwość. I mówisz, że nie zraniłaś Boga? Przychodzisz w ostatniej minucie, gdy procesja celebransów już wychodzi, by celebrować Mszę Św... i zamierzasz uczestniczyć bez uprzedniego przygotowania..." Odpowiedziałam: "Dobrze, moja Matko, nie mów już nic więcej. Nie musisz mi przypominać
więcej, bo umrę ze smutku i wstydu."
"Dlaczego wy wszyscy musicie przychodzić w ostatnim momencie? Powinniście przychodzić wcześniej,
aby móc się pomodlić i prosić Pana, aby zesłał Swojego Ducha Świętego, który może udzielić wam
pokoju i oczyścić z ducha świata, waszych kłopotów, problemów i rozproszeń, aby uzdolnić was do
przeżywania tego tak świętego momentu. Jednakże, przychodzicie prawie w momencie, gdy celebracja
się już zaczyna i uczestniczycie jak w zwykłym wydarzeniu bez żadnego duchowego przygotowania.
Dlaczego? To jest największy z Cudów. Przychodzicie przeżywać moment, gdy Najwyższy Bóg udziela
swojego największego daru i nie potraficie go docenić."
Tego było już dosyć. Czułam się tak źle, że miałam aż nadto, by prosić Boga o przebaczenie. Nie tylko
z powodu win tego dnia, ale także za te wszystkie przypadki, kiedy podobnie jak wielu innych ludzi
czekałam, kiedy kapłan skończy homilię, by wejść do kościoła. Także za te przypadki, gdy nie wiedziałam lub nie chciałam zrozumieć, co to znaczy być tutaj, i za te, kiedy moja dusza była pełna ciężkich
grzechów i miałam śmiałość brać udział we Mszy Św.
/fragmenty/

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez
miłości, bez tej miłości, która przebacza,
choć nie zapomina, która jest wrażliwa na
niedolę innych, która nie szuka swego, ale
pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która
służy, zapomina o sobie i gotowa jest do
wspaniałomyślnego dawania.
Jan Paweł II 5.06.1999r
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POŻEGNANIE REKOLEKCJONISTY

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Krzysztof Wilk, który swoją posługę kapłańską prowadzi na Ukrainie. Dziękujemy mu za dobre słowo, życząc mu owocnej pracy w zdrowiu i pod opieką Matki
Bożej. Poprosiliśmy o kilka słów więcej na temat jego pracy. Nasza koleżanka Donata Kowal przygotowała pyt. na które odpowiedział nam drogą e’mail’ową . Jego wypowiedź można przeczytać na str. 3.

PLURIMOS ANNOS - WIELU LAT !
W środę 19 kwietnia w naszym kościele, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Grzegorza była sprawowana dziękczynna
Msza Św. w intencji jubilata tego dnia – ks. Sławomira Kośniewskiego. Jak zawsze w takich okolicznościach miło jest, gdy
otrzymujemy wyrazy pamięci, czujemy bliskość życzliwych
nam osób, doświadczamy wsparcia modlitewnego. To wszystko, mamy nadzieję daliśmy odczuć Jubilatowi i wyraziliśmy
uczestnicząc w Eucharystii, ofiarowując modlitwę i Komunię
św. w jego intencji. Stało się naszym udziałem dzielenie się
radością i wdzięcznością Panu Bogu za przeżyte lata, powołanie - dar kapłaństwa, obecność i posługę w naszej wspólnocie
parafialnej księdza Sławomira. Były oczywiście kwiaty i serdeczne życzenia (także odśpiewane stosowną ku temu piosenką
- „powinszówką”). Dla księdza Sławomira jeszcze raz urodzinowe serdeczności i ukłony, życzenia wielu lat szczęśliwego,
obfitującego w potrzebne łaski życia. Plurimos annos księże
Sławomirze!
R.M.J.

SIEDMIU WSPANIAŁYCH
Rycerstwo Niepokalanej, Róże Różańcowe, słuchając głosu Maryi, która wzywa ludzkość do modlitwy, pokuty i nawrócenia,
a także prosi: "Dzieci moje, módlcie się za pasterzy. Niech wasze usta będą zamknięte na każdy osąd, bo, nie zapominajcie, mój Syn ich
wybrał i tylko On ma prawo ich sądzić" włączyły się w ten ruch, modlących się codziennie za kapłanów, misjonarzy, osoby zakonne, rekolekcjonistów, do końca ich życia.
Apostolat "Margaretka" został założony 01 sierpnia 1981r. w Kanadzie przez prof. Louise Ward'a. Inspiracją do jego utworzenia stało
się życie i modlitwa niepełnosprawnej Margaret O'Donnell, która swe cierpienia ofiarowała w intencji kapłanów. Nazwa pochodzi od jej
imienia, które jest zarazem nazwą kwiatu (stąd logo ruchu - polny kwiat margaretki), a Patronką tej modlitwy została Najświętsza Maryja
Panna, Matka Kościoła. W centrum kwiatu wpisuje się wybranego Księdza, a na siedmiu płatkach imiona i nazwiska osób, z których każda
modli się (jeden dzień )w wybranym dniu tygodnia. Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolatu jest otrzymanie blankietu z tekstem
modlitwy za kapłana i Koronką Pokoju (Wierzę + 7 x Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu). Charakterystycznym znakiem naszych
Margaretek są: wyznaczone kolory Koronek na poszczególne dni tygodnia, wizerunki Patronów oraz znaczące okoliczności (daty) ich założenia, a także PAMIĄTKOWA "Margaretka"dla Kapłana ( często kapłani modlą się za te osoby z Apostolatu...)
Wszystkie Margaretki są DZIĘKCZYNIENIEM za Dar Powołania, z prośbą o świętość danego kapłana. Wielki Czwartek
jest najpiękniejszym dniem, aby ofiarować księdzu Margaretkę. Jest także okazją, aby wzajemnie sobie podziękować za modlitwę.
Pan Jezus modlił się w Wieczerniku: Ja za nimi proszę (J,17,9) i zapewnia nas:
Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).
Pierwszą Imieninową (31.12.2008r.) otrzymał Ks. Proboszcz Sylwester Chodyra,
potem Urodzinowo-Imieninową (13.02.2009r) Ks. Proboszcz Grzegorz
Roszczyk ...itd..., a TA (13.04.2017r.) jest naszą, siódmą, czyli "doskonałą
Margaretką" i otrzymał ją, Ks. Sławomir Kośniewski z nieustającą modlitwą
we wszystkich jego intencjach przez SIEDMIU WSPANIAŁYCH mężczyzn
z naszej parafii.
Jest to pierwszy męski Apostolat (tak poinformowało nas Centrum Apostolatu
w Polsce) - Bogu niech będą dzięki.
Chętne osoby ZAPRASZAMY (trzy kolejne „Margaretki" czekają...) do tej modlitwy (raz w tygodniu 10 min. szczerej, oddanej Bogu chwili), aby kapłani mogli
dawać świadectwo dobroci Boga i Jego Miłosierdzia, a w posłuszeństwie Duchowi Św. byli dla Kościoła pasterzami na wzór Jezusa oraz przewodnikami Wiary
i Miłości.
Zofia Falkiewicz
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KSIĄDZ KAPITAN

W niedzielę 30 kwietnia br. w naszym Kościele odbyła się bardzo niecodzienna uroczystość.
Ksiądz Grzegorz Roszczyk, proboszcz naszej parafii został mianowany Kapelanem Polskich
Drużyn Strzeleckich. W obecności ks. Generała DS, prałata Bogusława Lipca - Zastępcy Naczelnego Komendanta ds. Pamięci Narodowej i Ks. Pułkownika DS Jana Mikosa - Kapelana Regionu
Świętokrzyskiego, Naczelny Komendant Generał Dyw. DS Jan Grudniewski, mianował ks. Grzegorza na stopień kapitana PDS. Awansowanie odbyło się bezpośrednio po koncelebrowanej
Mszy Św. Ksiądz Grzegorz na czas mianowania zamienił sutannę na mundur. Wraz z nim awansowano także: Krzysztofa Roszczyka /chorąży DS./, Zenona Łodeja /porucznik DS/ i Włodzimierza Roszczyka /chorąży DS/.
P.P.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 20
Sytuacja w latach 70-tych wkraczała na nowe tory. Po ogłoszeniu podwyżek ludzie wyszli na ulice 14 XII 70 r. Protesty krwawo stłumiły
oddziały milicji wspierane przez wojsko i czołgi. Zginęło 45 osób, a 1165 zostało rannych. Prymas 25 XII w Katedrze Warszawskiej upomniał
władzę, że ludzie mają prawo do ,,wolności, szacunku, do miłości, do miłującego słowa”, a w orędziu noworocznym stwierdził, że ,,Człowiek ma nie
tylko pracować, ale ma prawo do godnego życia i godności w pracy. Praca wolnych - nie niewolników! - tworzy postęp”.To hasło przyświecało Prymasowi przez następne dziesięciolecie. Dla uspokojenia nastrojów Gomułkę zastąpił Gierek, który obiecał wiele, nawet za wiele i sławne ,,Pomożecie” w dowcipach powtarzano ,,Zrób to sam” jak w tytule programu Słodowego. Nowy I sekretarz KC zabiegał o kredyty na
zachodzie, dlatego dążył do ocieplenia stosunków z Watykanem, a premier, Jaroszewicz, zapowiadał normalizację stosunków z Kościołem.
Prymas drogą nieoficjalną przedstawił jak widzi katolików w listach do biskupów przesłanych pocztą, którą czytała SB. Upominał się w nich o
uznanie publicznoprawne charakteru Kościoła i wolność religijną. Tymczasem Gierek chciał wyeliminować Prymasa i dążył do bezpośrednich
rozmów z Watykanem. Po cichu marzył, że papież usunie kardynała ze stanowiska podczas wizyty w 74 r. abp. Casarolego w Polsce (była to
pierwsza po 45 r. oficjalna wizyta urzędnika watykańskiego w naszym kraju). W 1976 r. Prymas skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk, ale Paweł VI przedłużył jego urzędowanie. Komunistom nie udało się doprowadzić do porozumienia ,,ponad głowami episkopatu”.
Prymas wykorzystał chwilowe ocieplenie i rozpoczął starania o odblokowanie budownictwa sakralnego, które zaowocowało wydawaniem
większej liczby zezwoleń, ok 60 rocznie.
Nie wszystkie sprawy władze traktowały liberalnie. Nadal puste ramy bez ,, Czarnej Madonny” nawiedzały parafie ( obraz powrócił po akcji
ks. Józefa Wójcika), nie porozumiano się w sprawie pielgrzymki Pawła VI do Polski, do 1982 r. powoływano kleryków do wojska, surowiej
niż w latach 60-tych wymagano list uczęszczających na katechezę przy parafiach, władze ingerowały w nominacje proboszczów i biskupów.
Prymas upominał się o wolne soboty dla pracowników oraz zaprzestanie zgarniania ludzi do czynów społecznych w niedzielę, a stolicę podczas budowy Wisłostrady porównał do ,,obozu pracy ciągłej”. Bronił robotników przed ich robotniczym rządem, który prymat produkcji na
eksport przedkładał nad prawa pracownika.
Kolejne niepokoje ogarnęły nasz kraj w 1976 r. Polityka życia na kredyt jaką prowadził rząd doprowadziła do nagłych podwyżek. Niepokoje
społeczne objęły m. in. Radom, Ursus, Płock, nawet nasze Starachowice. Prymas w liście do Gierka napisał, że winnych powinien szukać
wśród rządzących, którzy nie informowali społeczeństwa o realnej sytuacji w kraju i po wielokrotnych naciskach dopiero 22 VII 77 r. ogłoszono amnestię. Faktem stała się słabnąca pozycja PZPR. Nie byli to ideowcy lat 50-tych. Stanowili ją karierowicze, którzy wstąpili dla awansu, wyjazdu za granicę, talonu na małego fiata, a
na średnim i wyższym szczeblu dla przywilejów ekonomicznych. Charakter ideowy zaczęła
nabierać tworząca się opozycja, a w Kościele widziała naturalnego sojusznika. Prymas z radością powitał powstanie tego zalążka społeczeństwa obywatelskiego. Wstawiał się za represjonowanymi osobami i wpierał finansowo ich rodziny. Jednak nie zachłysnął się opozycją tylko
realnie śledził i wypowiadał swoje opinie na temat poszczególnych działaczy. Bronił Uniwersytet Latający, który wygłaszał odczyty na tematy społeczne i historyczne w kościołach i prywatnych mieszkaniach.
W lutym 77r. Prymas przeszedł operację pęcherzyka żółciowego, a w sierpniu stwierdzono
żółtaczkę mechaniczną. We wrześniu stan zdrowia pogorszył się i zagrażał jego życiu.
D.W.K.
Kard. Wyszyński i Wojtyła na budowie kościoła w Nowej Hucie.
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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

KALENDARIUM NA MIESIĄC
MAJ 2017 r.
1 maja - godz. 16.00
Ślub Joanny Domańskiej i Michała Wąsowskiego
3 maja NMP. Królowej Polski
5 maja - godz. 16.30
Pierwszy piątek miesiąca
6 maja - godz. 16.00
Pierwsza sobota miesiąca
13 maja - godz. 14.00
Kałków – XXIII Świętokrzyskie Spotkania Trzeźwościowe.
14 maja - godz. 14.00
Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego – Łazy 2017
17 maja - godz. 17.00
Imieniny Ks. Sławomira
28 maja - godz. 8.30 89 Rocz. urodzin Feliksa Gawlika
godz. 12.00 - Pierwsza Komunia Święta

Matki, Mamy, Mateńki…
.26

maja przypada Dzień Matki. Pamiętajmy, aby złożyć
Im życzenia oraz pomodlić się w Ich intencji. Pamiętajmy
także o tej Jedynej Mamie, która jest patronką naszej parafii.
A my, zespół Zwiastuna już dziś wszystkim Mamom, składamy serdeczne życzenia: Kochane Mamy! W tym szczególnym
dniu dziękujemy Wam za miłość i troskę, życzymy długich lat
w dobrym zdrowiu i mamy nadzieję, że dobrze wypełnimy
swoją rolę, darząc Was szacunkiem i dając wsparcie oraz
opiekę. Nie ma słów, które by podkreśliły ile dla nas znaczycie. Niech Dobry Bóg Wam błogosławi. Kochamy
Was i dziękujemy, że jesteście takie wspaniałe!

Cofnijmy wskazówki zegara...
Przez cały dzień, 5 maja 1989 roku, mieszkańcy ulic Górzysta,
Przeskok, Zaułek zalali betonem pierwszą część schodów głównych,
a od 8 maja rozbierano szalunki pod kruchtą, którą wykonaliśmy
w kwietniu. Trzech murarzy rozpoczęło prace przy wznoszeniu ścian
głównych i rozpoczęto szalowanie kolejnej części schodów.

Kronika parafialna

CUDZE CHWALICIE…
….okolice Wałbrzycha
Mało kto decyduje się odwiedzać te okolice, bo cieszą się ogólnopolską złą sławą ,,bieda-szybów”. Tymczasem Wałbrzych w okresie II wojny
światowej ominęły pociski i do dzisiejszego dnia zachował się oryginalny
układ architektoniczny. Natomiast miasto i okoliczny Zamek Książ ogołocono z wszelkiego wyposażenia, a linie produkcyjne istniejących zakładów
sowieci wywieźli do ZSRR. Warto jednak wybrać się do zamku i zwiedzić
okalający go malowniczy park w stylu angielskim, ogrody tarasowe, stadninę
koni oraz niedaleko położoną palmiarnię wybudowaną dla Księżnej Daisy.
W okolicznym Szczawnie Zdroju można pobłądzić między starymi niemieckimi willami, a może zamieszkać w starym pensjonacie, czy hotelu i poczuć
klimat XIX wieku. Na poranny spacer wybrać się do Parku Szwedzkiego
z monumentalnym bukowym drzewostanem, a wieczorem pokręcić się po
Parku Uzdrowiskowym i obejrzeć okaz kasztana jadalnego, albo wężowe
sploty ogromnych, sędziwych różaneczników.
W zamkniętej kopalni węgla kamiennego zorganizowano obecnie centrum
sztuki współczesnej, ale zachowano niewielki podziemny korytarz oraz nadziemne wyposażenie. Z wieży udostępnionej dla turystów rozciąga się malowniczy widok na Kotlinę Wałbrzyską i Góry Sowie. Góry chociaż niskie
i niepozorne skrywają zagadki kompleksu Riese, który wykonali więźniowie
niemieckiego obozu Gross - Rosen. Góry Sowie są wielkim cmentarzyskiem
tej okrutnej machiny zabijania. Wnętrze kompleksu ukryte pod skałami grubości schronu przeciwatomowego jest wielką niewiadomą. Korytarze ciągną
się przez kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych pomiędzy górami: Włodarz, Jedlińska Kopa, Dział Jawornicki w pobliżu Walimia, Rzeczki, Mosznej,
Osówki, Sobonia i Gontowa. Kryją tajemnice o wiele ważniejsze niż medialny ,,złoty pociąg”. Z dokumentów III Rzeszy wynika, że połowa podziemnych korytarzy nie została odnaleziona,a stowarzyszenie, które chce wydobyć prawdę na światło dzienne jest bardzo skutecznie blokowane przez
wielu lokalnych decydentów. W szczególności polecam kompleks Włodarz, którym opiekują się prawdziwi pasjonaci historii.
Zachęcam do podróży w okolice Wałbrzycha, na pewno nie będziecie rozczarowani.
F.K.

H U M O R
- Mamo, Tata spadł ze schodów!
- I co powiedział?
- Czy przekleństwa mam ominąć?
- Oczywiście!
- No to spadał w milczeniu.
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