Gazeta Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach

N
U
T
S
A
Z W I
Data wydania 4. VI. 2017r.
Numer 6(62) 2017r.

Kapliczki przydrożne—świadectwa wiary Narodu Polskiego
Drodzy czytelnicy, pisząc ten artykuł kończy się miesiąc maj, który jest poświęcony Matce Bożej. Śpiewamy ku jej czci Litanię Loretańską, gdzie tak wiele tytułów
świadczy o tym, że Matka Jezusa zajmuje ważne miejsce w życiu chrześcijanina.
Jak ważne jest to miejsce świadczy już od wielu stuleci nasz naród, wierny swojej
królowej. Pan Jezus w przypowieści o lampie mówi słuchającym go, że nie należy
jej stawiać pod korcem, ale na świeczniku, aby dawała światło wszystkim, którzy są
w domu (por. Mk 4, 21-23). To jest to światło którego nie można zatrzymać dla
siebie. To także jest siła świadectwa wiary człowieka, który nie tylko wierzy, ale to
w co wierzy potwierdza czynami. Tak było przez wieki, tak jest i dziś. Przemawia
wiara potwierdzona czynami, chociaż nie wiemy do końca jak zachowamy się , jaką
postawę przyjmiemy w obliczu niebezpieczeństwa zagrożenia wiary. Dlatego budujące jest ta postawa, kiedy ludzie gromadzą się wieczorem przy Matce Bożej aby
oddawać jej cześć. To jest też apostolstwo, w które mogę się i ja włączyć. Dobrze
by się stało, gdyby w przyszłości kontynuowały to młodsze pokolenia. Należy żywić
nadzieję, że dobre ziarno jest zasiewane, wyda owoc w swoim czasie i nie zostanie
zmarnowane, że młode pokolenie nie ulegnie tak łatwo pokusie wygodnictwa, nadmiernego pragnienia dóbr materialnych, spłycenia i powierzchowności wiary, ciągłego braku czasu na modlitwę, mszę świętą niedzielną. Na koniec trzeba zaznaczyć,
że Polska ma wiarę, że powstają nowe świątynie, kapliczki przydrożne, ale pytamy,
czy zawsze jest w sercu Bóg i czynienie dobra, zgłębianie i poznawanie go przez
dobre słowo, Pismo św. i modlitwę?
Ks Sławomir Kośniewski

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU
Objawienia Katariny Rivas/ cz. III /
Była to uroczystość i miało być odmawiane Chwała. Matka Bożą powiedziała:
"Wychwalaj i błogosław całym swoim sercem Świętą Trójcę, uznając, że jesteś jednym z Jej stworzeń."
Jakże inne było to Chwała! Nagle zobaczyłam siebie w odległym miejscu pełnym światła, przed Majestatem Tronu Boga. Z tak wielką miłością dziękowałam Bogu, gdy powtarzałam: "Dla Twojej wielkiej
chwały, wychwalamy Cię, błogosławimy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, oddajemy Ci chwałę, dziękujemy
Ci, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący." I przypomniałam sobie ojcowską twarz
Ojca, pełną dobroci. "Panie Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca, Panie Boże, Baranku Boży, Ty
gładzisz grzechy świata..." A Jezus był przede mną, z twarzą pełną łagodności i Miłosierdzia... "Bo
tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym..."
Bóg pięknej Miłości. Ten, który w tej chwili sprawił, że cała moja istota drży... I poprosiłam: "Panie,
wybaw mnie od wszelkiego zła. Moje serce należy do Ciebie. Mój Boże, ześlij mi Twój pokój, żebym
mogła osiągnąć jak największe korzyści z Eucharystii i żeby moje życie mogło przynieść jak najlepsze
owoce. Duchu święty, przekształć mnie, działaj we mnie, prowadź mnie. O Boże, udziel mi darów,
których potrzebuję, by lepiej Ci służyć!"
/fragmenty/

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Każdy może spojrzed na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszed to, co
słyszała Błogosławiona [Faustyna]:
„Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze
z tobą”
Jan Paweł II 7.06.1997
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Dzień Pierwszej Komunii Świętej

28 maja w naszym kościele miała miejsce dostojna uroczystość. Dzieci klas trzecich po
raz pierwszy przystąpiły w sobotę do pierwszej Spowiedzi Świętej, a niedzielę do Pierwszej Komunii Świętej.
W tym roku aż 43 osoby z naszej parafii a także ze Szkoły społecznej. Dzieci od września przygotowywały się do tego wydarzenia, na lekcjach katechezy, a także przez modlitwę na Mszach świętych i nabożeństwach. Na uroczystości obecni byli członkowie
rodzin dzieci, ale także katecheci, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy szkół. Bardzo
dziękuję rodzicom dzieci za dobrą współpracę, za pomoc w przygotowaniu kościoła, i dar 2300 zł. Zostały m.in. zakupione nowe
krzesła (20 szt).
Po uroczystości trwał Biały tydzień, w którym dzieci modliły się za
swoich rodziców, babcie, dziadków, chrzestnych, nauczycieli,
wychowawców i katechetów, wsparły Papieskie dzieła misyjne.
Otrzymały pamiątkowe obrazki komunijne. Poznały zasady I Piątków miesiąca, ofiarowały się Matce
Bożej w Pierwszą Sobotę, otrzymały
medaliki Niepokalanej od Rycerstwa
MI. Biały Tydzień zakończony został
wspólnym ogniskiem .
Ks. Proboszcz

Imieninowa Msza Św.
17 maja ks. Sławomir obchodził swoje imieniny. To z tej okazji odprawiona została uroczysta koncelebrowana Msza Św. Nie brakło życzeń i kwiatów.
Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za dar Jego obecności wśród nas . Życzymy aby nigdy nie zgasł
apostolski żar Twojej, Księże Sławomirze, kapłańskiej drogi, życzymy dobrego zdrowia i wytrwałości w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

Anioły na motorach
Tegoroczny sezon motocyklowy rozpoczął się niezwykle widowiskowo. Już po raz
czwarty do naszej parafii zjechali się motocykliści aby Bogu zawierzyć swoje losy podczas
wojaży. Ks. Grzegorz w homilii podkreślał potrzebę świadomości odpowiedzialności użytkowników dróg. W modlitwie nie zapomniano także o motocyklistach, którzy zginęli i ofiarach
wypadków.
Przed kościołem stała imponująca ilość wszelkiego rodzaju motorów i skuterów. Ksiądz
Marcin Andrzejewski musiał nieźle się nachodzić aby poświęcić ponad 200 jednośladów zaparkowanych na przykościelnym placu oraz parkingu.
Jeszcze tylko krótka pogadanka - przypomnienie o
ostrożności i rozwadze przez naczelnika starachowickiej drogówki Mirosława Kusztala i wszyscy,
kawalkadą ruszyli ulicami Starachowic.
Tradycyjnie po paradzie odbył się piknik,
gdzie wielu wspominało swoje przygody a także
snuło plany na przyszłe wyjazdy.
PP
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„IDŹ I KOCHAJ” Lednica 2017
W sobotę 3 czerwca, w dzień wigilii Pięćdziesiątnicy, po raz XXI Pola Lednickie zapełnią się rzeszą młodzieży
przybyłą na Spotkania Młodych Lednica 2000. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Idź i kochaj”.
Inspirowane jest ono jednym z tekstów ojca Jana Góry (twórcy Lednicy) wskazuje, że przyszłość należy do tych,
którzy potrafią dawać nadzieję innym. Skrócone, nawiązuje także do przesłania papieża Franciszka, który podczas ŚDM w Polsce, zachęcał do działania, do „wstawania z kanapy”. Aby świadomie i jak najpełniej przeżyć
Lednicę, organizatorzy poprzez Internet zachęcali, aby wcześniej rozpocząć duchowe przygotowania do spotkania. Na tę okoliczność opracowane zostały wskazówki- kroki ku Lednicy, które uczestnikom mają pomóc zrozumieć treści, jakie zostaną im przekazane 3 czerwca. „Idź i kochaj” znaczy wyruszyć w drogę, odważyć się zaryzykować spotkanie z drugim człowiekiem, stać się posłannikiem miłości- iść i kochać. Nie ma bowiem w dzisiejszym
świecie większego daru niż poświęcić czas i uwagę drugiemu człowiekowi. Jak zawsze będą towarzyszyć Lednicy symbole. W tym roku są nimi: - puzzle lednickie- symbol służący spotkaniu, połączeniu przełamanego na pół
przedmiotu- aby stworzyć całość, trzeba scalić dwie części znajdujące się u dwóch osób; - różaniec- towarzysz
drogi, ma dodać odwagi iść i kochać, podtrzymywać entuzjazm budowania wspólnoty z innymi, zapewnić bliskość
i oddanie się Maryi; - świeca- symbol światła, pokoju, Chrystusa, znak płonącej wiary. Podczas spotkania nie zabraknie nawiązań do roku Maryjnego, który
trwa obecnie w Kościele. Wśród nich najważniejsze- 100 rocznica objawień Maryjnych w Fatimie. Duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000- o.Wojciech Prus i
Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęcali i zapraszali stałych bywalców i wszystkich tych, którzy do tej pory nie uczestniczyli w Lednicy do przybycia i
przeżycia spotkania.
Święto młodości, radości, wiary i entuzjazmu, w chwili, gdy bierzemy do ręki aktualny numer gazetki, już się zakończyło. Dostarczyło zapewne niezapomnianych przeżyć wszystkim osobom w nim uczestniczącym. Z takich właśnie autentycznych i osobistych doświadczeń, kształtują się zdecydowane postawy i przekonania. Spontanicznie utrwalają, ubogacają i umacniają fundamenty światopoglądu i wiary.
Wyłania się jednak pytanie: ilu z naszych bliskich, znajomych młodych ludzi korzysta z tej formy budowania swojej wiary i spojrzenia na rzeczywistość? Owszem, istnieją alternatywne... Ale dzisiaj tu i o tym … Czy entuzjazm Lednicy nie napawa nas odrobiną smutku? Jest to chyba materia do przemodlenia, może właśnie przede wszystkim dla nas dorosłych.
R.M.J.

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 21
Po wyborze kard. Wojtyły na Papieża Prymas powiedział ,, Ja straciłem wielkiego Przyjaciela i bliskiego współpracownika, ale zarazem zyskałem, gdyż nie będę musiał długo tłumaczyć sytuacji Kościoła w Polsce, gdyż tak dobrze zna ją nowy Papież”. Przez wiele lat komuniści chcieli doprowadzić do rozdźwięku pomiędzy nimi. W 77 r. na polecenie sekretarza KC Kani dopuszczono do obiegu w południowej Polsce sfałszowane ,,kazania świętokrzyskie” Prymasa, w których miał wychwalać PRL. Po wykryciu mistyfikacji SB puściło plotkę,
że za całą sprawą stał kard. Wojtyła. Tymczasem obaj kardynałowie współpracowali i nieoficjalnie spotykali się w Bachledówce na Podhalu.
Gest Jana Pawła II proszącego o znak krzyża od składającego mu hołd Prymasa potwierdził szacunek jakim go darzył. Prymas uznał : ,, Już
na mnie czas. Ja już jestem niepotrzebny, teraz trzeba się wycofać, spokojnie odejść...” ale nowy papież znał realia
w Boku Wschodnim.
Kard. Wyszyński zaprosił nowego Papieża do Krakowa na obchody 900 lecia męczeńskiej śmierci bp. Stanisława. Władze zgodziły
się na pielgrzymkę w dniach 2-10.06.1979 r. ale bez odwiedzenia Piekar Śląskich, Poznania i Trzebnicy. Podczas pierwszej pielgrzymki do
kraju Jan Paweł II nazwał kard. Wyszyńskiego Prymasem Tysiąclecia. W liście z 30 X 79 r. napisał ,,Zawsze byłem przekonany, że Duch
Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła- i to nie tylko Kościoła w Polsce... Patrzyłem na
to trudne , ale jakżeż błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości- i dziękowałem Bogu jako za łaskę szczególną dla Kościoła i
Polski. Dziękowałem za to, że >> taką moc dał człowiekowi<<”.
Tymczasem nadeszła kolejna próba, 14 VIII 80 r. rozpoczął się protest robotników w Stoczni Gdańskiej, a 2 dni później zawiązał się
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, do którego dołączyło 400 zakładów z kraju. Rozpoczęły się strajki na dużą skalę. Prymas obawiał się
interwencji z zewnątrz i ,,scenariusza węgierskiego”. Podejrzewał prowokację ze strony komunistów i wiedział, że lewicowa część działaczy nie zaakceptuje chrześcijańskiego oblicza powstającego związku. Dlatego większą rolę odegrał w powstaniu Solidarności Rolników
Indywidualnych.
Pod koniec 80 r. ponowił prośbę o zdjęcie ze stanowiska, ale Papież uważał, że doświadczenie jakie posiada nie zastąpi nikt, zwłaszcza w sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj. Pod koniec życia był 2krotnie kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Bardzo ciężko chory, do końca był mediatorem i bronił kraju przed rozlewem krwi. Dnia 2 IV ostatni raz przyjął związkowców na ul. Miodowej.
Pod datą 1 IV 1981r. Zapisał: ,, Rozpoczyna się via dolorosa
wśród przyjaciół Hioba”. Od końca marca nie wstawał z łóżka. W
kopercie dla Papieża zapisał nazwiska proponowanych następców:
biskupów Dąbrowskiego, Kraszewskiego, Glempa. Na otrzymaną
wiadomość
o zamachu na życie Jana Pawła II powiedział: ,,
Zawsze się tego bałem”. Od tej chwili
w świątyniach
modlono się o zdrowie Prymasa i Papieża. 16 V przyjął sakrament
namaszczenia chorych. Kiedy 24 V zadzwonił telefon z kliniki Gemelli nie mógł rozmawiać, bo kabel aparatu nie sięgał łóżka. Następnego dnia technicy przeciągnęli dłuższy wykorzystując okazję na
założenie podsłuchu. Odbyła się ostatnia rozmowa dwóch wielkich
Polaków: ,, Ojcze, jestem bardzo słaby, bardzo... Całuję twoje stopy... Błogosław mi.”
DWK
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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
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KALENDARIUM NA MIESIĄC
CZERWIEC 2017 r.
1 Czerwca -godz. 17.00 biały Tydzień –Biały Tydzień wręczenie obrazków
2 Czerwca, godz. 15.00 Msza za kapłanów
Godz. 17.00 Biały Tydzień-I piątek
3 Czerwca, godz. 17.00 I sobota miesiąca
6 Czerwca, godz. 18.30 Zebranie wyborcze Rycerzy
Kolumba
10 Czerwca, godz. 17.00 ślub Paulina Piasek-Arron
Rollig
11 Czerwca, godz. 19.00 Koncert Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej/Piotr Kędziora i Belcanto/
15 Czerwca, godz. 10.00 Boże Ciało- Rocznica
I komunii Św.
24 Czerwca, godz. 13.00 Msza motocyklistów
/Motoserce/obok basenu
Godz. 17.30 ślub Patrycja ZarzyckaPiotr Mikosza

Cofnijmy wskazówki zegara...
W piątek, 16 czerwca 1989 roku zakończyliśmy prace związane
z zalewaniem schodów głównych do kościoła. Rozpoczęliśmy montowanie rusztowań do murowania wieży. Mieszkańcy ulicy Górzystej
rozładowali transport cegły.
W niedzielę, 18 czerwca 1989 roku na Mszy Świętej o godzinie
10.45 zakończyliśmy rok katechetyczny dzieci i młodzieży z naszej
parafii.
Kronika parafialna...

CUDZE CHWALICIE…
….Góry Orlickie
Takie łagodne i niepozorne pasmo na granicy polsko- czeskiej. Tym
razem chciałem przedstawić niewielką wieś Jarków i przykład na to, że jeśli
w lokalnej społeczności znajdą się niezwykłe osoby to nie ma rzeczy niemożliwych.

Pojechaliśmy tam, bo przeczytałem reklamę o gospodarstwie, które
można zwiedzać
i degustować w nim produkty z aronii, którą bardzo lubię. Nad Państwem Lech, właścicielami tego zakątka czuwa 500 aniołów, które można oglądać w starej stodole. Ponadto gospodarstwo oferuje
produkty z aronii. Podczas prezentacji właścicielka wymienia walory zdrowotne tej rośliny. Na pewno uzupełnia niedobory witamin i reguluje ciśnienie krwi. Na miejscu można zakupić produkty, a posmakowawszy w nich
uzupełnić zapasy w sklepie internetowym. Najpyszniejsza jest aronia
w
czekoladzie, a najzdrowszy (może cierpki) wyciśnięty sok.
Kolejne miejsce to ogród japoński, którego wykonawcą i właścicielem
jest Edward Majcher. To drugi w Polsce prywatny ogród udostępniony dla
zwiedzających. Powstawał od 1980 roku,
a efektowne sadzawki z rybami
i wijące się ścieżki żwirowe pośród przystrzyżonych orientalnie roślin dopełnia mała architektura z Dalekiego Wschodu. Ogród chętnie odwiedzany
jest przez turystów z
Japonii.
Zachęcam odwiedzić
te miejsca przebywając
w Kudowie czy Polanicy
Zdrój. Na trasie przejeżdża się pod monumentalnym wiaduktem w Lewinie Kłodzkim.
FK

Odeszli do Pana
09 Maja + Grażyna Stawiarska
17 maja + Anna Galant
27 maja +Zuzanna Zbrożyna
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„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”
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