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MSZA TRYDENCKA c.d.
Msza trydencka składa się z dwóch części 1. Msza Katechumenów: Modlitwa u stopni ołtarza, liturgia słowa, kazanie i wyznanie wiary.
2. Msza Wiernych: Ofiarowanie, kanon, Komunia święta i obrzędy zakończenia.
Dawniej po ukończeniu I Części, nieochrzczeni musieli opuścić świątynie. Nowa Msza Św. mocno
oparta jest o doktrynę misterium Paschalnego, w którym podkreśla się zbawienie przez Mekę śmierć
i Zmartwychwstanie Jezusa. Kładzie się w niej nacisk na Ostatnią Wieczerzę i na radość Zmartwychwstania. Natomiast Msza Trydencka uwypukla tajemnicę krzyża, zadośćuczynienie za grzechy oraz
pokutę. Jest tu większy nacisk na krzyż. Jest to klasyczna teologia odkupienia, która widzi
w ofierze
Chrystusa, spłacenie długu braku miłości, braku posłuszeństwa Bogu Ojcu, który zaciągnęła ludzkość.
Liturgia mszy trydenckiej różni się nie tylko językiem, ale i ogromną ilością gestów, których w nowej
mszy jest dużo mniej. Msza trydencka to msza kontemplacyjna wymagająca duchowego zaangażowania
od wiernych. W jej przezywaniu pomagają dwujęzyczne Mszaliki, rozważanie męki i życia Pana Jezusa.
Uczestnicząc w takiej mszy możemy się spotkać z użyciem chorału gregoriańskiego. Kapłan też ubrany
jest inaczej; w ornat skrzypcowy. Używa biretu, manipularza. Mamy nadzieję, że w naszej świątyni będzie kiedyś odprawiona msza łacińska.
Ks. Grzegorz Roszczyk
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Osiemnastka ks. Dariusza
To już osiemnaście lat, kiedy jeden z młodzieńców naszej parafii przyjął święcenia kapłańskie. Mowa oczywiście o ks. Dariuszu Pater, który w niedzielę 17 czerwca obchodził tą rocznicę. Jako Ks. dr. hab. jest dziś wykładowcą na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Choć on sam nie mógł
uczestniczyć w jubileuszowej Mszy Św., wielu z nas, parafian, modliło się o błogosławieństwo dla ks. Dariusza na dalsze lata jego pracy. Życzenia w imieniu swoim i parafian, ks. Proboszcz złożył na ręce rodziców ks. Dariusza. Jako Redakcja Zwiastuna my również dołączamy się do życzeń.
Szczęść Boże!

Ks. dr hab. Dariusz Pater

ROWEROWA DROGA KRZYŻOWA
Z inicjatywy brata Roberta Gawlika z Dziurowa, ale z naszej Rady Rycerzy Kolumba, po raz pierwszy odbyła się
rowerowa Droga Krzyżowa: Styków - Wykus 2018". Piętnastu uczestników wystartowało w sobotę 23 czerwca
2018 roku o godzinie 8:00 z boiska w pobliżu mostu na rzece Kamiennej w Stykowie. I stacja była przy Golgocie w
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej, a zakończenie, XIV stacją przy Kapliczce upamiętniającej
partyzantów na Wykusie. Odległość od pierwszej do ostatniej stacji, to około 47 km. Poszczególne stacje drogi
krzyżowej rozważane były przy kapliczkach, na przepięknej trasie na Wykus. Po zakończeniu Rowerowej Drogi
Krzyżowej na Wykusie, uczestnicy udali się pod wiatę obok której odbyło się ognisko z kiełbaską. O bezpieczeństwo na trasie dbali ratownicy medyczni: Rafał i Piotr.
Mamy nadzieję, że ta forma modlitwy będzie się rozwijać.
Ks Grzegorz R.

Święty

p r z y p o m i n a:

„Jezu, ufam Tobie! To wyznanie jest szczególnie potrzebne w naszych czasach,
w których człowiek doznaje
zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła”
Jan Paweł II 17.08.2002r.

W dorosłość z Bogiem
W niedzielę 10 czerwca br. w naszej parafii gościliśmy zacnego gościa
w osobie Ojca Eugeniusza Augustyna, opata wąchockiego Opactwa
Cystersów. Powodem było przystąpienie do Sakramentu Bierzmowania
grupy młodzieży. W uroczystej Mszy Św. uczestniczyli także najbliżsi
bierzmowanych. W homilii Ojciec Augustyn nawiązał do wartości
Ducha Św. oraz zadań jakie stoją przed młodym pokoleniem. Sakramentu Bierzmowania
udzielił, kładąc ręce na głowach kandydatów i naznaczając ich krzyżmem. Na pamiątkę
udzielonego sakramentu młodzież otrzymała krzyż.
W końcowej części Mszy, gimnazjaliści podziękowali Ojcu za dar Sakramentu. Podziękowania trafiły także na ręce ks. Proboszcza oraz wszystkich, którzy przygotowywali
młodzież i uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. Po mszy nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia.
P.P.

3 x R = Rajdowo + Rodzinnie + Rowerem
W niedziele, 10 czerwca, odbył się 10-ty Jubileuszowy Parafialny Rajd Rowerowy połączony z zabawą i wspólnym grillowaniem. Tegoroczny rajd odbywał się pod
hasłem ,,Piraci znad Kamiennej", dlatego zaproszenia (w wersji ustnej, papierowej i on - line) zachęcały do przygotowania i przybrania wizualnej formy, właściwej
dla narzuconego tematu. I rzeczywiście, wielu uczestników stawiło się na przykościelnym placu prezentując, choćby element stroju pirata. W zwartej kolumnie
wyruszono na trasę, która w tym roku miała przebiegać: Al. NMP, ul. Długą przez Adamów, Dziurów, Warszawkę, ul. Objazdową, aby zakończyć się w miejscu
startu - na wzgórzu przy kościele. Jak zwykle zdarzają się po drodze różne niespodzianki. Już na początku przebita dętka wykluczyła jednego z najmłodszych
rowerzystów wraz z opiekunem. (cieplutko pozdrawiamy dzielnego D. i jego Mamę). Ks. Proboszcz nie zapomniał o pechowym rajdowiczu i polecil przekazać miłe
i słodkie gadżety, na pewno mocno smutnemu chłopcu. W pewnym momencie, droga rajdu też uległa zmianie. Powodem był wypadek samochodowy, który wydarzył się wcześniej na zaplanowanej trasie. Objazd poprowadził uczestników w leśne chaszcze, które cyklistom uczyniły nieco trudniejszą drogę. Dla większości
stałych bywalców parafialnego wypadu na dwóch kółkach, nie stanowiło to specjalnego problemu. Dalsza część podróży przebiegła w sposób zaplanowany, uporządkowany i co najważniejsze - bezpieczny. Niemalże w zwartym peletonie, rowerzyści dotarli z powrotem na plac przykościelny, gdzie pozostawieni - „bardziej
statyczni” uczestnicy rajdu - oczekiwali z przygotowaną strawą, uzupełniającą spalone kalorie podczas aktywnej części niedzielnego spotkania. Grillowana kiełbaska przygotowywana pod czujnym okiem Pana M. stanowiła jedynie preludium dalszej, zaplanowanej, wspólnej zabawy. Złożyły się na nią konkursy związane
z tematyką piracką, ale i inne (mamy nadzieję ciekawe i wesołe) zabawy dla dzieci i dorosłych. Szczególnym punktem programu było rozbijanie przez młodszych
uczestników rajdu - piniaty napełnionej słodyczami. Z pasją i determinacją kilkunastu młodych ludzi próbowało pokonać okazałą postać tekturowego pirata, by
w końcu rozbić uwięzione w środku słodkości. Choć łatwo nie było, młodsze pokolenie odniosło triumfalny sukces, a na dodatek, łupem pirata obczęstowano pozostałych zebranych. Naszemu spotkaniu towarzyszył również wspólny śpiew. Jak zawsze p. J. Niezawodny ze swoją gitarą wspomagał ,,maltretowanie towarzystwa", wymuszając integracyjną wokalizę — hymnu imprezy "Przyjaciele kapitana Cooka". Ruch fizyczny, śpiew, smakowite jadło, wykazywanie się zręcznością,
a czasem nawet sprawnością umysłową, to niektóre elementy, które tworzyły klimat parafialnej imprezy. Cieszy, że wielu parafian uczestniczy w organizowanych
formach wspólnotowej aktywności. Z pewnością, mogłoby być nas wiele więcej. Dla samych siebie i młodszych pokoleń, którym warto pokazać, że frajdę i zadowolenie dają wielopokoleniowe spotkania, połączone z zabawą i wspólnym działaniem w duchu chrześcijańskiej radości. Patronem i sponsorem utwierdzonej już
w tradycji parafii imprezy, był Ksiądz Proboszcz G., któremu bardzo dziękujemy. Szczególna pieczę nad tegorocznym rajdem sprawowała redakcja Zwiastuna.
Przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich "piratów znad Kamiennej". Ahoj! Do siego roku!
R.M.J.
Więcej zdjęć
w galerii na
str. Parafii.

WYSOKIE KOŁO...

XII Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

XI raz Apostolat "Margaretka" spotkał się u Matki Bożej, Królowej Różańca Św. Ukoronowanej Złotymi Koranami w Sanktuarium w Wysokim Kole, którego Proboszczem
i Kustoszem, a także moderatorem Żywego Różańca oraz Wielkiej Dziewięcioletniej
(2018-2026) Nowenny Różańcowej
jest starachowiczanin
K s .
K a n
S z y m o n
M u c h a .
16 czerwca 2018r. to kolejny czas Modlitwy o świętość kapłanów.
Od godz.10.00 – nastąpiło rozpoczęcie, na które zdążyliśmy (po małych perypetiach)
dzięki pomocy naszego wiernego parafianina p. Janka Kiełbasy, który podwójnie
(z nami i po nas ) kursował, za symboliczne paliwo: Bóg zapłać !!! Głównym punktem
dnia była Koronka Pokoju za kapłanów, poprzedzająca Mszę św. w której uczestniczył,
nowo powołany przez Bp H. Tomasika, opiekun Apostolatu " Margaretka " diecezji
radomskiej Ks. Grzegorz Tęcza. Podniosłym akcentem na zakończenie Eucharystii ku
zaskoczeniu ks. Opiekuna i wszystkich wiernych, było wręczenie z naszej grupy
(liczącej zaledwie 12 osób) "Margaretki " dla Ks. Grzegorza w obecności uczestniczących kapłanów i Mamy Księdza, która ze wzruszeniem, nie kryła "łez radości". Natomiast na ręce Ks. Kanonika Muchy przeznaczyliśmy ofiarę 200 zł na potrzeby Sanktuarium. Zakończyliśmy TEN czas spotkania u Królowej Różańca Św. w Godzinie
Miłosierdzia - Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Adoracją Jezusa w Najświętszym
Sakramencie prowadzonym przez Ks. Łukasza Boćka z grupą muzyczną z Garbatki, nawiązującym o miłości Boga Ojca, do którego możemy zwracać się Tato, jedności Trójcy Świętej Ducha Św i Syna .... a połączonego z ucałowaniem Ołtarza Eucharystycznego, które było uwieńczeniem duchowych przeżyć całego dnia. O niewymownym charakterze wraz z kapłańskim błogosławieństwem przez nowo wyświeconych
(26 maja br.) neoprezbiterów....tylko :) S m u t n o, że nas coraz mniej ....ale warto
dla takiej chwili natrudzić się, aby NASZ Stwórca i Pan wraz z Niepokalaną był
UWIELBIONY ....a KAŻDY, kapłan jako JEGO następca na ziemi, naszą Modlitwą
przez Maryję — Najwyższemu Kapłanowi, Jezusowi, był zawierzony.
Rycerstwo
"Margaretka"

Niepokalanej

i

Apostolat
Z. F.

"Jeśli do czegoś pragnę WAS zachęcić i zapalić - to
abyście nie przestawali nawiedzać TEGO Sanktuarium"...
( prosił św. Jan Paweł II )

W dniu 09 czerwca br. 20 osób z Apostolatu "Margaretka" uczestniczyło w XII Pielgrzymce do
Kalwarii Zebrzydowskiej, aby się modlić za swoich kapłanów, objętych codzienną Modlitwą "Margaretek". W sposób szczególny modliliśmy się za naszego Ks. Proboszcza
Grzegorza oraz kapłanów z parafii naszego miasta, prosząc jednocześnie o NOWE powołania, także do zakonów
żeńskich i męskich, których deficyt obecnie przeżywamy. O godz. 9.00 pielgrzymi wyruszyli, tradycyjnie Drogą
Krzyżową a o godz. 13.00 wszyscy wzięli udział w konferencji oraz uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem
Ks. Bogusława Nagela, Opiekuna Krajowego Apostolatu
Margaretka, w czasie której odnowiono przyrzeczenia
modlitwy za kapłanów.
W ostatnim czasie wiele złego mówi się o Kościele w
Polsce. Wspomagajmy więc ofiarną modlitwą tych, którzy
w pierwszej kolejności muszą odpierać zewsząd płynące
ataki. Wspierajmy ich, podkreślając swoją przynależność
do Kościoła katolickiego. Otoczmy modlitwą, pamiętając,
że takich mamy kapłanów, jakie mamy rodziny i jakich
sobie wymodlimy ...
Istotą Apostolatu " Margaretka" jest codzienna modlitwa
za konkretnych kapłanów, misjonarzy czy zakonników.
Zapraszamy kolejne osoby, chętne podjąć TAKĄ Modlitwę...
koordynator Modlitwy za kapłanów Zofia Falkiewicz

„S E Z O N O G Ó R K O W Y”
Lipiec potocznie nazywany sezonem ogórkowym nastraja do podróży, nawet tych dalekich. Malownicze pejzaże Afryki stanowiące tło filmu Sydneya Pollacka nakręconego według powieści Karen Blixen oczarowały wielu z nas. Drugą stronę medalu końca
XX wieku opisał w książce ,, Heban” Ryszard Kapuściński podsumowując pracę reporterską na Czarnym Lądzie, gdzie ,,Człowiek
nie może przeżyć dłużej niż jego cień”. Dla Kościoła powszechnego, który z założenia jest misyjny, a każdy wierzący jest misjonarzem, Afryka to kontynent kojarzący się z misjonarzami.
Jednak nie każdy wierzący jest powołany do pracy w tzw. krajach misyjnych. To porozrzucane miejsca od Amazonii, przez Afrykę,
Indie, aż po Indonezję. Miejsca, gdzie brak edukacji i podstawowej opieki medycznej są tak powszechne, że spowodowały pewien
rodzaj znieczulicy. Zazwyczaj myśląc o misjonarzach kojarzymy ich z osobami duchownymi, ale misjonarzami są również osoby
świeckie. Przechodzą specjalne przygotowania do tej trudnej pracy, a raczej powołania. Na pewno nie jadą tam na plener, a zabrany
aparat służy do udokumentowania biedy i problemów prostych ludzi w krajach Trzeciego Świata. Tam wiele matek nawet nie wie,
że są szczepionki, które zabezpieczą ich dzieci przed polio, tężcem, żółtaczką. Od paru lat rozgorzała dyskusja , która podzieliła
rodziców na za i przeciw profilaktycznym szczepieniom. Lata obowiązkowych szczepień wymazały z polskiego krajobrazu dzieci,
które przebyły polio, ciężarne kobiety z różyczką, która jest zagrożeniem dla dziecka, albo bezpłodnych mężczyzn, którzy bardzo
ciężko przechodzili świnkę. Czy przeciwnicy szczepień jadąc do Kenii na safari rezygnują ze szczepionki na żółtą febrę? Nie, bo jest
ono obowiązkowa, żeby zobaczyć piękne pejzaże, którymi na początku XX wieku zachwycała się Baronowa Blixen. My tymczasem
wspierajmy misjonarzy i ich pracę. Jest wiele akcji, a każda złotówka na pewno nie zostanie przez nich zmarnowana.
D.W.K.

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz.8 – nieoczekiwany zwrot
Oświadczenie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogłoszone 16 III 1917 r. zdecydowało o losach naszej
niepodległości. Wywróciło stary, europejski porządek i my na tym skorzystaliśmy. Rosja carów przestała istnieć. Jej zrujnowana
gospodarka, głód i fale strajków doprowadziły do rewolucji. Dawny sojusznik Ententy, car Mikołaj II abdykował. W dokumencie
z 28 III 1917r. wydanym przez Piotrogrodzką Radę Delegatów uznano, że ,,Polska ma prawo do niepodległego bytu z punktu
widzenia politycznego i międzynarodowego”. Powołano Komisję Likwidacyjną do spraw Królestwa Polskiego. Państwa Ententy
przyjęły do wiadomości manifest rządu rosyjskiego i uznały że solidaryzują się ,, z myślą wskrzeszenia Polski w jej całości, wyrażając
przekonanie, że przywrócenie Polski, powołanej do odgrywania ważnej roli w przyszłej Europie, leży w interesie ogólnym”. Państwa centralne oświadczyły, że są gotowe pertraktować z nowym rządem w sprawie pokoju. Odpadnięcie z konfliktu gracza ze
wschodu było im na rękę.
Dmowski i pozostali działacze w Lozannie przenieśli się do Paryża, który stał się stolicą politycznych roszad. Dmowski powiadomił
władze Ententy, że KNP reprezentuje interesy polityczne i wojskowe Polski na Zachodzie. KNP został uznany przez Francję, a następnie przez inne państwa koalicji za oficjalną reprezentację Polski oraz był popierany przez ZNP w USA i nowe władze w Piotrogorodzie.
Filip Kowal

Cofnijmy wskazówki zegara...

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
tel. kancelarii parafialnej — 500 152 994
Str.internetowa: www.parafialazy.pl / nowa str. /
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

II STRZAŁA

.Już po raz drugi ulicami naszej Parafii „przemieszcza się
STARACHOWICKA STRZAŁA” Od godzin porannych
będziemy mieli okazję pokibicować kolarzom, zarówno
amatorom jak i tym bardziej profesjonalnym biorącym
udział w Mistrzostwach Kolarstwa Szosowego. Trasy
biegną od hotelu Europa. Można je prześledzić na str.
Internetowej. Całość imprezy rozpoczyna się już o godz.
9-ej w niedzielę. Życzymy sportowcom dobrej pogody
i bezpiecznej jazdy!

Od 17 lipca 1990 roku, w związku z przybyciem do naszej parafii nowego
kapłana wprowadzona została dodatkowa Msza św. o godzinie 7.00 rano.
Dnia 12 lipca nasi parafianie pomagali przy budowie Seminarium Duchownego w Radomiu.
Kronika parafialna

Parafia jakiej nie znamy: Krzyż
Idąc na niedzielną Mszę Świętą pewnie nie jeden
z nas zerka na monumentalną bryłę naszego kościoła. O ile o jego wielkości możemy się przekonać patrząc na mury z poziomu ulicy, o tyle
wszystkie elementy które są wysoko nad nami
wydają się być coraz mniejsze.
Najwyższym punktem jest oczywiście krzyż który
widnieje na kościelnej wieży, a wydaje się być
małym jej zakończeniem. Rzeczywistość jest jednak całkowicie inna. Krzyż wraz z dwiema kulami
które stanowią jego podstawę to blisko dziesięciometrowa konstrukcja. Dopiero pod nią znajduje się
element wieży w której zamontowane są dzwony.
Metalowa struktura pokryta jest deskami a następnie miedzianą blachą. W środku krzyża znajduje
się oświetlenie, które tworzy siedem punktów. Cała
konstrukcja wykonywana była „na ziemi” a następnie za pomocą dźwigu zamocowana na wieży.

Historia powstawania wieży
naszego Kościoła
P.P.

HUMOR
– Wpadłbyś do nas któregoś dnia? – Jaś zaprasza
kolegę. – Mamy nowego psa.
– A czy on gryzie?
– Właśnie chcemy to sprawdzić.
*
Z gabinetu dentystycznego wypada pacjent.
– Jak było – pyta facet czekający na swoją kolej.
– Dwa wyrwał.
– Przecież bolał pana tylko jeden.
– Tak, ale lekarz nie miał wydać…
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