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Chrześcijański sens wypoczynku człowieka
Drodzy czytelnicy naszego parafialnego pisma „ Zwiastun” . Stoimy na progu wakacji. Czeka nas czas zasłużonego odpoczynku. Człowiek jako osoba realizująca się w świecie przez pracę i czynienie ziemi sobie poddanej
według nakazu Boga Stwórcy i dawcy życia. To on jako osoba rozumna i wolna z ciałem i duszą nieśmiertelną,
tak został stworzony aby władza do przekazywania życia i tworzenie i uświęcane siebie nie tylko jego samego
uświęcały, ale nadto oddawały chwałę Bogu. Człowiek jest koroną stworzenia, niestety podległy jest prawom
upływającego czasu, procesom zmian w ciele, śmierci. Pracując, męczy się , odczuwa głód i pragnienie.
Te aspekty ludzkiego życia nie były obce Jezusowi. Dlatego rzekł do uczniów: „ Idźcie na miejsce przestronne
i wypocznijcie nieco.” Wypoczynek nie oznacza bynajmniej bezczynności. To jest przede wszystkim oddanie
Bogu chwały w stworzonym świecie, przez zachwyt nad potęgą natury, kosmosu. To szukanie jego śladów.
To jest realizacja siebie jako osoby, przez rozwijanie różnorakich talentów, które są w nas, poznanie nowych
ludzi i dzielenie się z nimi cząstką siebie przez rozmowę, wymianę doświadczeń, zabawę. Ciało ludzkie jest świątynią Ducha św. i ono jako uwielbione ma brać udział wraz z duszą w wiecznym uwielbieniu Boga. Dlatego
w czasie wakacji nie zapominajmy o niedzielnej Mszy świętej, spowiedzi, lekturze Pisma św., prasy katolickiej.
Abyśmy z wypoczynku letniego wrócili wzmocnieni nie tylko na ciele ale i na duszy. Bo kto harmonijne łączy
wiarę z pracą, wypoczynkiem, u tego jest wszystko uporządkowane. Między pracą a wypoczynkiem musi być
równowaga, aby nie popadać w skrajności: pracoholizm i nadmiar wypoczynku i wolnego czasu.
Ks. Sławomir Kośniewski

Pożegnanie ks. Sławomira
Z dniem 30 czerwca 2017r.
Ks. Bp Henryk Tomasik zwolnił
Ks. Sł awomira Kośn iewski eg o
z obowiązków w naszej parafii.
Podziękował za posługę duszpasterską
w naszej parafii i dekanacie. Wraził
zgodę na zamieszkanie w charakterze
rezydenta u Ks. Filipinów przy Parafii
MB Królowej Świata w Radomiu.
Dziękuję, w imieniu swoim
i parafian,
Ks. Sławkowi za
pomoc w parafii przez prawie
dwa lata oraz za pracę w redakcji
naszego „Zwiastuna”. Życzymy
zdrowia oraz Bożych łask
w dalszej pracy kapłańskiej.
Ks. Grzegorz Roszczyk

Liturgia Słowa cz. IV
Nastąpił moment Liturgii Słowa i Maryja kazała mi powtórzyć: »Panie,
dzisiaj chcę słuchać Twojego Słowa
i przynieść obfity owoc. Proszę, aby
Twój Duch Święty oczyścił wnętrze
mojego serca, aby Twoje Słowo wzrastało i rozwijało się w nim«. Potem
Najświętsza Panna powiedziała:
»Chcę, abyś uważała na czytaniach
i na całej homilii. Pamiętaj, o tym, co
mówi Biblia, że Słowo Boże nie wraca
dopóki nie wyda plonu. Jeśli będziesz
pilnie słuchać, część z tego, co usłyszysz pozostanie w tobie. Powinnaś
spróbować przywoływać przez cały
dzień te słowa, które zrobiły na tobie
wrażenie. Czasem, to mogą być dwa
wersy, innym razem lektura całej
Ewangelii, a czasem tylko jedno słowo. Smakuj je przez resztę dnia,
a stanie się ono częścią ciebie. Życie
zmienia się, jeśli pozwoli się, aby
Słowo Boże przemieniało osobę«.
Fragmenty Objawień Kateriny Rivas
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Boże Ciało - Rocznica I Komunii
15 czerwca obchodziliśmy uroczystość Bożego
Ciała. Msza Św. oraz procesja do czterech ołtarzy ulicami miasta, w sposób szczególny przypomina nam, że nie jest zamknięty tylko w kościele, ale chce towarzyszyć nam w trudach dnia
powszedniego. Jest to także publiczne potwierdzenie naszej wiary. W tym dniu przypadła także
rocznica przystąpienia do I Komunii Św. przez
dzieci z naszej parafii. W uroczystości wzięło
udział wielu parafian oraz zaproszonych gości.
PP

MotoSerce w Starachowicach
Po raz pierwszy w naszym mieście zostało zorganizowane MotoSerce. To ogólnopolska akcja
zbiórki krwi dla dzieci, organizowana przez motocyklistów. Oddało krew 26 osób i zebrano
12 litrów krwi. To może niewiele, w porównaniu do innych miast, ale to cenny dar i każda
kropla ma ogromną wartość. Inicjatorem tej akcji byli motocykliści z Klubu motocyklowego
Trzy Korony z Iłży, Kino Helios, Urząd Miasta a także nasza parafia. Do udziału włączyli się
osoby z nowopowstającegu klubu w Starachowicach.
Cała impreza poprzedziła starachowickie Sobótki. O godzinie 13.00 została odprawiona Msza
Św. na stadionie starachowickim, potem w liczbie ok. 130 motocykli przejechało paradnie po
ulicach miasta, a także naszej parafii. W paradzie brał udział również Prezydent Marek Materek. Obok basenu przez klika godzin stał ambulans pobierający krew. Dziękuję wszystkim
za udział.
Ks. Grzegorz Roszczyk

„ Popedałuj też drezyną”
Za nami kolejny, parafialny, letni rajd rowerowy, który co roku gromadzi małych, średnich i dorosłych cyklistów. W niedzielę 18- go czerwca, w godzinach popołudniowych z placu przykościelnego, wyruszyła kolumna złożona z różnej wielkości rowerów i takiż prowadzących.
Stan początkowy liczył 50 jednośladów. Przy jednym z nich znalazła się też dwukołowa przyczepka z najmłodszym uczestnikiem. Grupa
rowerzystów pokonała niezbyt trudną trasę prowadzącą przez: Aleję NMP, ul. Długą, Przeskok, Jodłową, Boczną, las, łąkę, aby sfinalizować
ją na miejscu „biwakowym” przygotowanym na starych torach przy zajezdni Kolejki Wąskotorowej, (naszej lokalnej „ciuchci”). Swoiste
miejsce- z prowizorycznym stołem, ławkami usytuowanymi na podkładach kolejowych, ustawionym z boku- obficie zapełnionym grillem,
zachęcało z daleka rozchodzącym się wokół, swojskim zapachem skwierczących kiełbasek. Niekoniecznie utrudzeni, ale uśmiechnięci
rowerzyści ze smakiem dokonali degustacji przygotowanego poczęstunku.
Specyfiką tegorocznego rajdu były atrakcje, które zawdzięczamy i za które dziękujemy p. Andrzejowi Cygan oraz jego bratu p. Tomaszowi
Cygan. Niezapomnianą rozrywką dla najmłodszych i nie tylko, okazały się przejażdżki po torach drezyną kolejową, połączone z sesją
fotograficzną. Szczególnych wrażeń doznali Ci, którym napęd ręczno- nożny maszyny zapewnili dorośli- silni i niezawodni nasi mężczyźni.
Uwierzcie! Zdarzyły się prawdziwie „crazy” kursy. Może daleko im było do zawrotnej szybkości Pendolino, ale obserwujący z boku spacerowicze i bywalcy „Galardii”, z zazdrością spoglądali na wesołe składy drezyny i metodą sprzężenia zwrotnego odwzajemniali radosne pozdrowienia i przyjazne gesty.
Kolejnym gwoździem programu stała się wizyta wszystkich uczestników w zajezdni- parowozowni kolejowej, gdzie profesjonalnie
przygotowany p. Andrzej opowiedział krótko i interesująco historię naszej „ciuchci” oraz zaprezentował muzealne już „obiekty” kolejki
wąskotorowej.
Piknik na torach uatrakcyjnił konkurs dla młodszych i starszych polegający na rozpoznaniu- poprzez zmysł dotyku- przedmiotów
ukrytych w „zamkniętym pudle”. Było mnóstwo śmiechu, gdyż czarująca- tym razem- kol. Donata Kowal, podsuwała właściwie dobrane
do każdego gadżety. Oczywiście nie obyło się też bez słodkich nagród i słodkich uśmiechów (choć obyło się bez słodkich całusków).
Integrował nas także wspólny śpiew z akompaniamentem gitary. Całość prowadził i uatrakcyjniał swoją osobą i osobowością- kol. Jarek
Piekarski. Panu Jarkowi przesyłamy z wyrazami wdzięczności cieplutkie uśmiechy. Jak zwykle- niezawodni są niezawodni!
W radosnym nastroju, po uprzednim uporządkowaniu terenu i zespołowym (z najbardziej zakręconymi fanami drezyny) zagarażowaniu pojazdu, rozjechaliśmy się do swoich domów .
Parafialny rajd rowerowy to impreza, która rok rocznie wpisuje się jako element tradycji naszej małej wspólnoty- Kościoła lokalnego.
Wspólnie tworzymy ją jako koncepcję i propozycję wspólnego spędzenia niedzielnego, letniego popołudnia, połączonego z aktywnością
fizyczną, możliwością integracyjnego spotkania, lepszego poznania się, wspólnego spożycia posiłku, zabawy, śpiewu i humoru. Słowemradosnego dzielenia się sobą, także w ramach Papieskiego przesłania- „ruszenia się z kanapy” i dawania świadectwa chrześcijańskiej radości
bycia i działania we wspólnocie.
Dziękujemy Ks. Proboszczowi, który jak co roku objął patronat i sponsoring nad imprezą oraz obu Księżom za obecność wśród nas
i czynne uczestnictwo w kolejnym, IX już wspólnym „pedałowaniu”. W tym roku hasłem przewodnim rajdu było : Pedałuj też drezyną.
Uwaga! Za rok- X- jubileuszowy, parafialny rajd rowerowy! Uczyńmy go szczególnym ze względu na liczebność i atrakcyjność. Do siego
roku!
R.M.J.
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PRYMAS NIEZŁOMNY CZ. 22- REFLEKSJE
,, Do mnie należy -nawet paść na granicy polsko- sowieckiej, gdyby Bóg tego ode mnie zażądał”. Kard. Stefan
Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. o 4.40 nad ranem w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w miesiącu
poświęconym Maryi. Pogrzeb odbył się w niedzielę, 31 maja i był pierwszym w PRL pogrzebem hierarchy, który
zorganizowano ze wszystkimi splendorami przysługującymi osobom pełniącym funkcje państwowe. Jan Paweł II
powiedział ks. Dziwiszowi ,, Będzie mi go brakowało. Łączyła mnie z nim przyjaźń, potrzebowałem jego obecności”.
Ostatnia droga okazała się wielką manifestacją religijno- patriotyczną w realiach, kiedy wiara spychana była na margines życia społecznego.
,, Żyjemy w bezdennych głębinach czarnej nocy. Nie ma takich zegarów, które umiałyby wskazać godzinę, w
której noc przeminie. Czyż nie wiecie jednak, że ludzie chcą wiedzieć? Tak często Was pytają: Custos, quid de nocte?
(Stróżu, jak długo jeszcze tej nocy?) Czy już zeszliśmy na dno, czy lecimy nadal w przepaść”. Niewola nie złamała go, Podczas internowania w Komańczy
a on sam stał się światełkiem w mrocznym systemie w jakim znaleźli się Wierzący. Komuniści świadomie oddzielili
pasterza od owiec, żeby wilki mogły rozproszyć i zniszczyć stado. Jednak dotknięcie stopami dna pozwala na odbicie i daje szansę na wydostanie z czeluści. Tak właśnie uczynił Prymas Wyszyński- swoją niezłomną postawą podczas internowania dał przykład, że w sprawach wiary należy iść za głosem
Boga, że wydaniem specjalnej ustawy nie można zepchnąć chrześcijaństwa do katakumb. Być może nasza wiara wyglądałaby jak wiara tych od których
przyjęliśmy chrzest. W Czechach 65% deklaruje ateizm, a wierzących katolików jest zaledwie 5%. To najbardziej zlaicyzowany kraj na świecie.
Prymas wybór kard. Wojtyły do Stolicy Piotrowej uważał za spełnienie słów jego poprzednika kard. Augusta Hlonda, który przed śmiercią powiedział, że zwycięstwo przyjdzie i będzie zwycięstwem Matki Najświętszej, a wielkie przywiązanie do kultu Maryjnego charakteryzowało tych trzech
duchownych. Tuż po jego śmierci, 7 VI 81 r., Jan Paweł II oddał Maryi w opiekę cały Kościół, a Świat powierzył Jej w '84 roku. Spełniły się długoletnie
starania kard. Wyszyńskiego, który zawierzył życie swoje i życie naszego narodu Matce Chrystusa.
Od 20 V 89 r. trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. W 32 rocznicę śmierci został uznany cud na etapie diecezjalnym.
Zachęcam do głębszego przestudiowania pozostawionych Dzienników, Zapisków więziennych i uzupełnionej o nowe dokumenty biografii napisanej przez Ewę K. Czaczkowską. Lektura nie jest łatwa i zmusza do głębokiej refleksji ale współczesne czasy również dla wierzących nie są łatwe.
Konsumpcjonizm i hedonizm spychają wiarę na margines. Święta kościelne są okazją do spędzania ,,długich weekendów” w ciepłych krajach, a współczesna demokracja dąży do zamknięcia ,,praktykujących katolików” w skansenie, w którym odbywają się obrzędy zwane chrztem, pierwszą komunią czy
ślubem w malowniczej scenerii drewnianego kościółka w górach. Tak trudno o autorytety wśród żyjących, które powiedzą co jest białe a co czarne, nie
zwracając uwagi na promującą szarość ,,poprawność polityczną”. Sięgnijcie po historię niezwykłego człowieka, który stojąc na czele Kościoła w naszym
kraju żył skromnie, a kapłaństwo traktował jako służbę Bogu i bliźniemu.
DWK

„ Popedałuj też drezyną”
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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

KONCERT UWIELBIENIA
11 czerwca br. obył się
koncert „Uwielbiam Ciebie
Boże”. Wykonawcami byli
Piotr Kędziora oraz chór
Belcanto. Poezję recytowała
Zuzanna Kędziora. Znakomicie dobrany repertuar
stworzył wspaniałą atmosferę zadumy, refleksji i adoracji.
P.P.

BOŻE WAKACJE
Czas wakacji zdaje się być nacechowany pewnym rozprężeniem.
Odpuszczamy sobie zbędne wysiłki, by móc wypocząć. I dobrze,
że tak jest, bo każdemu potrzebny jest wypoczynek. Przywołajmy
choćby słowa papieża Benedykta XVI: „W świecie, w którym
żyjemy, wzmocnienie ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza
dla tych, którzy mieszkają w mieście, gdzie warunki życia i jego
nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą”.
Jednak nasze sumienie nie może być spokojne kiedy ten
czas jest marnotrawiony: kiedy nie budzimy dziecka na niedzielną
mszę, bo „powinno odpocząć po ciężkim roku szkolnym”, kiedy
rezygnujemy z wygospodarowania czasu na modlitwę, kiedy
odpuszczamy wszelki duchowy wysiłek. Nie możemy zapominać
o Bogu.
Jezus jasno w Ewangelii mówi: "przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię"
(Mt 11, 28). Nie proponuje rezygnacji z modlitwy na rzecz
zwiększonego czasu na relaks. Po tej linii idzie również papież
Franciszek: „Wakacje to czas na odpoczynek, ale też po to,
by odrodzić się duchowo, zwłaszcza czytając w większym spokoju
Ewangelię”.
Nawet najdalsze podróże nie są w stanie odciąć nas
od Słowa Bożego i Eucharystii. Pismo święte możemy bowiem
wszędzie zabrać ze sobą za pomocą telefonicznej aplikacji, a na
stronach internetowych duszpasterstwa emigracyjnego znajdziemy
dokładne informacje na temat czasu i miejsca Mszy Świętych sprawowanych w języku polskim. Godna polecenia w tym kontekście
jest np. strona Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej
(tzw.
chrystusowców)
–
www.emigracja.chrystusowcy.pl. Poszukujący zawsze znajdzie.
Życzę Wszystkim Bożych wakacji! :-)
Paula Rączka
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ZAKRĘCONY KONKURS WAKACYJNY
Drogie Parafianki i drodzy Parafianie, zapraszamy do drugiej
edycji ,,Konkursu na najpyszniejsze przetwory domowe”. W tym
roku pochwalcie się przetworami z owoców i warzyw. Zakręcone
w słoiki pyszności prosimy przynosić na Piknik parafialny, pod
koniec sierpnia. Na pewno te dwa wakacyjne miesiące będą obfitowały w wiele kulinarnych pomysłów.
Redakcja Zwiastuna

Cofnijmy wskazówki zegara...
W dniach 10-13 lipca 1989 roku zalaliśmy duży fragment wieży i słupy. Przywieźliśmy 40 metrów sześciennych kamienia z Nietuliska.
We wtorek, 25 lipca 1989 roku, o godzinie 5.00 parafianie wyjechali autokarem na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Warszawy.
Kronika parafialna

CUDZE CHWALICIE…

Bóbrka koło Krosna.

Ostatni dzień lipca 1853 roku uznany
jest za datę narodzin przemysłu naftowego.
Wówczas po raz pierwszy zastosowano
oświetlenie naftowe podczas nocnej operacji w szpitalu we Lwowie. Lampa naftowa
wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza
przyczyniła się do rozwoju biednej Galicji.
Rok później w Bóbrce niedaleko Krosna
otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy. Zyski z zakładanych kopalni i rafinerii
Łukasiewicz przeznaczał na rozwój tego
biednego terenu. Budował szkoły, szpitale,
kościoły, tworzył fundusze emerytalne i
kasy zapomogowe, finansował ruchy narodowo- wyzwoleńcze. Rozwijał sieć dróg i mostów. Tak jak Hipolit Cegielski,
wspierał powstawanie polskich przedsiębiorstw. Był wrażliwym społecznikiem i działaczem niepodległościowym, walczył z biedą, analfabetyzmem i
a l k oh ol i zme m
.
Za działalność charytatywną papież Pius IX nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył Orderem św. Grzegorza.
Obecnie w Bóbrce znajduje się skansen naftownictwa z zachowanym
pierwszym na świecie szybem naftowym ,,Franek”. Jest to prymitywna ,,kopanka” przypominająca studnię. Na lesistym, do tej pory roponośnym
terenie można obejrzeć sprzęt stosowany w
górnictwie naftowym i współczesne ,,kiwony”,
które bezustannie pompują ropę. Jest zniszczony wybuchem sprzęt ze sławnego Karlina
oraz multimedialna scenka ze starej,
XIX -wiecznej apteki skromnego farmaceuty,
który zarobione na ropie środki przeznaczał
na rozwój, a nie jak to obecnie bywa,
to ,,czarne złoto” wspiera destrukcję, a konsekwencją jest cierpienie ofiar zamachów.
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