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Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski oraz 25
rocznicę IV pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny, podczas której prosił Polaków
o ochronę życia, zdrowia i godności człowieka oraz budowanie życia osobistego i społecznego
na fundamencie Bożego prawa. Ostatnie tygodnie lipca wypełniła radość Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te niezwykłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich.
Pokażmy innym, że jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu.
Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują naszej pomocy.
Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu sytuacjach ludzkiego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest niezbędne w pracy, podczas kierowania
pojazdami, w czasie opieki nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny.
Pomimo wysiłku wielu duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym
narodzie. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem
alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie
i szkodliwie.
Polak średnio spożywa prawie 10 litrów czystego alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry
alkoholu nierejestrowanego. Rocznie ponad 10 tysięcy Polaków umiera przez legalnie sprzedawany alkohol. Obecnie alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni
trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski
o ich rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii innych przez brak rozwagi, wrażliwości i odpowiedzialności? Czy wolno nam podczas przyjęć, spotkań oraz innych
okazji stosować przymus picia, zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby często dramatycznie walczące o powrót do trzeźwości? Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy także od naszych decyzji i czynów.
Młodzi, nie dajcie się zniewolić !
W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominaliśmy, jak wiele pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych. Badania pokazują, że młodzi, którzy zaczęli sięgać po
alkohol przed 15 rokiem życia, uzależniali się zdecydowanie częściej, niż osoby, które zaczęły
używać alkoholu po 20 roku życia. Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że wiek inicjacji
alkoholowej w Polsce jest bardzo wczesny, co powoduje u młodzieży liczne problemy osobiste i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy:
„Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami,
urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może
nawet ze złamanym życiem”.
z listu Ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego
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Święty
p r z y p o m i n a:
Uczciwośd jest wyrazem ładu serca,
uczciwośd w słowie i czynie, uczciwośd
w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich,
w zakładzie pracy i w ministerstwie,
w rzemiośle i handlu, uczciwośd, po
prostu uczciwośd w całym życiu.
Jan Paweł II 7.06.1991

„Złoty” Zwiastun

Święty Krzysztof

W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy niezwykły jubileusz. Dla nas,
dla Redakcji „Zwiastuna” było to szczególnie bliskie przeżycie.
Czerwcowy numer naszego parafialnego miesięcznika był już 50
wydanym numerem. To dlatego, troszkę z uśmiechem, nazwaliśmy go „Złotym Zwiastunem”. Z tej też okazji zorganizowaliśmy
szerokie redakcyjne spotkanie. Jego celem nie było rzecz jasna
„składanie” kolejnego numeru, a podziękowanie wszystkim którzy choć w najmniejszy sposób przyczynili się do trwania
„Zwiastuna”. Okazało się, że przez ponad cztery lata było nas
ponad 30 osób. Przy ognisku mieliśmy okazję powspominać oraz
snuć plany na dalsze lata. Wszyscy którzy przybyli otrzymali mały
podarunek: podziękowanie za wniesiony trud oraz płytę dokumentującą wszystkie numery „Zwiastuna” i inne nasze inicjatywy.
Zdjęcie całej grupy wypadło okazale. Osoby będące stałym składem Redakcji otrzymały także z rąk ks. Grzegorza piękny album.
Dziękujemy.
Gazetka parafialne jest jednym z tych elementów, które mają
łączyć naszą małą społeczność. Jako katolicy mamy prawo i chcemy mówić o Bogu, ale także o nas samych. Mamy nadzieję, że
Wy, Czytelnicy, pomożecie realizować tą misję włączając się do
wspólnych działań. Do zobaczenie przy redagowaniu podwójnie
„Złotego” Zwiastuna.

Patron kierowców, św. Krzysztof obejmuje swoją opieką kierujących przez cały rok. Co prawda Jego święto przypada na 25
lipca /w poniedziałek/, ale w niedzielę 24 VII odbyło się uroczyste poświęcenie samochodów w naszej Parafii. Jak co roku, po
każdej Mszy Św., ks. Proboszcz w asyście ministrantów, odmówiwszy modlitwę pokropił pojazdy stojące przed kościołem.
Każdy kierowca otrzymał wizerunek św. Krzysztofa, który będzie
mógł wozid w swoim aucie. Jednak to od roztropności i uwagi
kierowców bardzo często zależy bezpieczeostwo ich i pasażerów. Wielu powinno wziąd sobie do serca zwłaszcza ten fragment modlitwy kierowcy, mówiący o nadmiernej prędkości –
jednej z głównych przyczyn wypadków w Polsce: „… pohamuj
pokusę nadmiernej szybkości…”. Wszystkim kierującym życzymy
bezpiecznej i szerokiej drogi.
P.P

LEDNICA
XX Jubileuszowe Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbyło
się co prawda na początku czerwca, ale było to pierwsze
z dwu ważnych katolickich spotkań młodych ludzi, biorąc
pod uwagę Światowe Dni Młodzieży.
Jak co roku, w pierwszą sobotę czerwca, na Polach Lednickich, odbyło się kolejne Spotkanie Młodzieży Lednica 2000. Hasłem tego
dnia było słowo „AMEN” wieńczące ostatnie lata przygotowań do 1050 rocznicy Chrztu Polski. Program spotkania połączono ze świętowaniem 1050 -lecia Chrztu Polski, 800-lecia Jubileuszu Zakonu Dominikanów (do którego należał, po raz pierwszy nieobecny fizycznie na Lednicy, inicjator spotkań-o. Jan Góra) oraz jubileuszu 20- tych już Spotkań Młodych – Lednica 2000.
Od godzin porannych tłumnie przybywający młodzi ludzie gromadzili się na polach, choć oficjalne rozpoczęcie przewidziane było dopiero na
godz. 17-tą. Wtedy to ks. Prymas Wojciech Polak skierował swoje słowo do zebranych. Nawiązał w nim do hasła tegorocznego spotkania,
słowa AMEN, które dla każdego powinno stać się pieczęcią woli Bożej, akceptacją i realizacją odczytanego powołania - jakim by ono nie było:
czy to w rodzinie, stanie zakonnym, kapłańskim, czy świadomie dokonanym wyborze życia w samotności. Ks. Prymas ustanowił znajdującą się
na Polach Lednickich Bramę Ryba (III-go Tysiąclecia) – Bramą Miłosierdzia, przez którą przejście, po spełnieniu obowiązujących warunków
pozwala uzyskać Bożą łaskę Odpustu Jubileuszowego. Zebrani na Lednicy otrzymali tym samym możliwość wypełnienia jednego ze szczególnych znaków Roku Świętego – odbycia pielgrzymki i przejścia przez Bramę Miłosierdzia.
Do uczestników spotkania nad jeziorem Lednickim przemówił również (jak to jest w tradycji ) Ojciec Święty. Uczynił to oczywiście poprzez
łącze satelitarne. Wzywał zebranych , aby głośno wyśpiewali i wytańczyli swoje Amen dla Pana, potwierdzając znaczenie i świadomość Chrztu
Św., który nasz naród przyjął 1050 lat temu. Papież Franciszek wspomniał też postać o. Jana Góry, którego pamięć ma inspirować młodych
ludzi na drodze życia, wzywać do wiary, oddania się Panu Bogu i dawania świadectwa swojej przynależności do wspólnoty wierzących.
Jubileuszowe spotkanie na Lednicy zakończyło się tradycyjnie po północy, symbolicznym przejściem pielgrzymów przez Bramę Miłosierdzia –
Bramę Ryba. Każdy z uczestników otrzymał kieszonkowy egzemplarz Pisma Św. i zabrał ze sobą drewniany krzyżyk( symbol przedłużenia
wyboru Chrztu Św. i przynależności do Chrystusa) z umieszczonym hasłem „Amen”. Kapłani otrzymali hostię i wino, by w swoich rodzinnych
parafiach odprawili Mszę dziękczynną za Lednicę. Siostry zakonne zaś, butelki napełnione wodą święconą, aby zaniosły ją do chorych, zaniedbanych, wszędzie tam, gdzie docierają ze swoją posługą. Każda godzina sobotniego spotkania tętniła młodością, radością i entuzjazmem wiary. Te swoiste, jednodniowe rekolekcje były okazją spotkania z innymi młodymi ludźmi, którzy wyznają te same wartości, świetnie bawią się
w dobrym towarzystwie, okazują radość z bycia chrześcijaninem. Lednica, to śpiew i taniec prowadzony entuzjastycznie z całością uczestników, przez zespoły i pojedynczych ludzi - animatorów tańca, powołanych przez O. Jana. Ale to także modlitwa, liturgia, Eucharystia, sakrament pojednania z Panem Bogiem. Pola Lednickie wpisują się w historię naszego kraju i historię życia młodych ludzi, którzy często właśnie tu,
po wielu latach otwierają swoje serca i sumienie na łaskę Bożą. Lednica to również znak przez który młody, polski Kościół daje świadectwo,
że jest obecny, żywy, pełen zapału, gotowości, zdecydowania i żarliwości.
Ś.p. Ojciec J. Góra – wielki nieobecny czerwcowej soboty na Lednicy, okazał się jednak obecny, jako ten, (w co wierzymy) który wstawia się
u Pana Boga za dziełem, które z Jego woli rozpoczął i prowadził. Dzieło to nie może zamknąć się w wizji O. Jana. Jego następcy utworzyli
sztafetę, mającą za zadanie przekazać kolejnym rocznikom, ducha lednickich spotkań młodych ludzi spod znaku Bramy Ryby – Bramy Miłosierdzia, dającej nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu .
R.M.J.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Pisząc te słowa w roku Miłosierdzia, trwa właśnie spotkanie papieża z wiernymi bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach. Ojciec święty pojawia się w Polsce właśnie teraz. Z Bożej miłości nikt nie jest wyłączony. Kto doświadczył spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, ten ma radość w sercu. Nie chodzi tu o nadmierna wesołkowatość, ale o ten Boży pokój, ten sam którego doświadczyli uczniowie Jezusa po jego ukazaniu się w wieczerniku. Tego dowodem są młodzi ludzie, z różnych krajów, prezentujący swoją własną
kulturę, język, zwyczaje. Poprzez śpiew, taniec chwalą Jezusa. Dają przez to świadectwo, że Bóg jest Panem ich życia , Panem historii. Wbrew
temu co się negatywnie mówi i pisze o młodych, to widzimy inny obraz, obraz radości, otwarcia, bezpośredniości. Odwiedzając poszczególne
miejsca papież Franciszek daje do zrozumienia, że jest naszym pasterzem, który prosi i nas o modlitwę, abyśmy go wspierali w dźwiganiu tego
ciężaru pasterskiego posługiwania. To jest łaska która i nam się udziela, za to Bogu dziękujmy, że miasto św. Jana Pawła II, Kraków, jest
gospodarzem tego wydarzenia, ale i w ten sposób cała Polska. Także i nasza diecezja radomska włączyła się w to wydarzenie. W naszym mieście czynnie włączyli się w to dzieło rycerze Kolumba z naszej parafii, angażując się w organizacje tych radosnych spotkań, w ramach dni
w diecezjach. Serdeczne Bóg zapłać! . Wypełniamy w ten sposób jego testament, aby własnych korzeni sobie nie podcinać, wyrzec się wiary,
odrzucić Jezusa, źródło życia. Na koniec słowa Jana Pawła II, wypowiedziane na zakończenie jego pierwszej pielgrzymki do Polski: „ Zanim
stąd odejdę , patrzę stąd na Kraków, patrzę stąd na Polskę!” . Wierzymy, święty Janie Pawle II, że widzisz nas i nam błogosławisz.

Ks. Sławomir Kośniewski

PRYMAS NIEZŁOMNY cz. 11
,, Dla nas, katolików,nie ma problemu, gdzie mamy żyć. Jeżeli Pan Bóg każe nam być w piekle, to musimy być w piekle, ale
to nie znaczy, że mamy pracować dla piekła”- słowa kard. Hlonda wypowiedziane po powrocie do Polski w 1945 roku odzwierciedlały
powojenną sytuację w naszym kraju. Wyszyński został prymasem w sytuacji, kiedy było już wiadomo, że układ jałtański potrwa długo. Jeszcze
za życia jego poprzednika powstała myśl o powołaniu kościelno-rządowej komisji do rozwiązywania problemów na linii Kościół- państwo.
Powstała w sierpniu 1949 roku. Prymas nie wszedł do komisji, ale kierował pracami strony kościelnej. Do komisji wyznaczył trzech biskupów:
Zygmunta Choromańskiego, Michała Klepacza, Tadeusza Zakrzewskiego. Rząd reprezentowali: Władysław Wolski, Edward Ochab, Franciszek Mazur.
W liście do Bieruta z 16 lutego 1950 roku napisał: ,, Panie Prezydencie! Walka z Kościołem, z religią, z Bogiem w Polsce jest jaskrawo widoczna.
Gdy ją stwierdzamy, jednego pragniemy, by w nas nie wmawiano, że tej walki nie ma.” We wrześniu 1949 roku odebrano zakonom szpitale
i zwolniono pracujące zakonnice, usuwano ze szkół religię i katechetów, likwidowano szkoły zakonne, przejmowano wydawnictwa kościelne.
Rozpoczęto wzmożoną inwigilację środowisk katolickich, dlatego Prymas w listopadzie 1949 rozwiązał stowarzyszenia kościelne. Dnia 23
stycznia 1950 roku administracja państwowa przejęła palcówki ,, Caritas” w całym kraju, a za 2 miesiące sejm przyjął ustawę o przejęciu dóbr
martwej ręki, czyli majątku kościelnego. Ustawa zlikwidowała niezależność finansową
Kościoła. Powołany w ramach,, rekompensaty” Fundusz Kościelny wspomagał tylko księży lojalnych władzom. Bierut zgodnie z instrukcją Stalina
doprowadził do rozłamu na księży wiernych Watykanowi i tzw. ,,księży propaństwowych”.
Komunistom zależało, żeby tzw. ,, księża-patrioci” bojkotowali decyzje biskupów i nie odczytywali z ambon listów pasterskich. Prymas Wyszyński odpowiedział: ,, Bolejemy nad tyloma
tragediami dusz kapłańskich, które załamały się pod naciskiem różnych okoliczności. Ich katastrofa
godzi w niewinnych kapłanów i ich posłannictwo”, a samych duchownych nazywał ruchem ,,księży
- polityków”.
W lipcu 1949 roku wydany dekret Świętego Oficjum groził ekskomuniką wszystkim katolikom, którzy wspierają komunizm i propagują ateizm. Prymas podchodził do niego ostrożnie.
Skorzystał z niego dopiero w 1953 roku, kiedy ,,księża-politycy” zaczęli podważać prawowitą
hierarchię kościelną i domagali się zmian na stanowiskach biskupich, w kuriach i seminariach.
Dnia 14 kwietnia 1950 roku podpisano porozumienie między Kościołem a rządem i było
pierwszą taką umową w bloku państw komunistycznych. W przekonaniu Prymasa najważniejszy był punkt piąty, że ,, miarodajnym i najwyższym autorytetem Kościoła w sprawach wiary,
moralności oraz jurysdykcji kościelnej jest Papież, w innych sprawach Episkopat kieruje się
polską racją stanu”. Rząd potwierdził zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej nad Kościołem w
Polsce.
W 1951 roku podczas wizyty w Watykanie Prymas zdał relację przed Papieżem. Według
pracującego w Sekretariacie Stanu mons. Giovanniego Battisty Montiniego (późniejszego
Pawła VI) Watykan nigdy nie zatwierdził tego porozumienia.
Samo społeczeństwo podzieliło się w tej sprawie. Emigracja zarzucała Prymasowi politykę
kompromisów, która ,,za ratowanie katolicyzmu” uznała rząd komunistów.
D.W.K.
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Kochaj bliźniego z …
Harvardu

Od 8 sierpnia 1988 roku prowadzone były prace zbrojeniowe. Zakupiono
około 50 samochodów z piaskiem i żwirem. W niedzielę 14 sierpnia 1988 roku
o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie Komitetu Budowy Kościoła. Głównym tematem było omówienie spraw związanych z organizacją prac budowlanych w nadchodzącym tygodniu. Od 16 sierpnia mieszkańcy ulic Łazy, Wspólna, Boczna i Długa kończyli
prace związane ze zbrojeniem. Dnia 18 sierpnia o godzinie 17.00 rozpoczęliśmy zalewanie stropu nad kościołem. Parafianie użyczyli bezinteresownie swoje betoniarki,
a wszyscy pracujący przybyli na plac budowy z niezbędnymi narzędziami. Następnego
dnia, w piątek pracowały 164 osoby. Chyba nigdy jednocześnie nie pracowało tyle
osób przy trwającej już kilka lat budowie. Prace nad wylewaniem stropu zakończono
20 sierpnia. Z ofiarowanych przez parafian produktów, panie przygotowały posiłki dla
pracujących ciężko przez trzy dni mężczyzn.
Kronika parafialna

Cudze chwalicie, swego nie znacie….

Naukowcy z Harvardu od 75 lat prowadzili niezwykłe
badania. Niezwykłe, ponieważ w ich prowadzenie zaangażowanych było kilka pokoleń naukowców. Temat
wydawał się bardzo prosty: co sprawia, że ludzie są
szczęśliwi? Badania są o tyle ciekawe, że całkowicie
rozmijają się naszymi wyobrażeniami.
Nasza „doraźna” szczęśliwość bardzo często obraca
się wokół naszych bieżących potrzeb: do szczęścia
potrzeba nam pieniędzy (ok.80% badanych), czy sławy
(50% badanych). Badania Z Harvardu dotyczyły jednak
całkiem innego okresu czasu. Wzięło w nich udział
ponad 700 mężczyzn, który co dwa lata zadawano pytania. Ich losy śledzono od 1938r. Dziś, żyjący jeszcze
mężczyźni są sędziwymi staruszkami.
Jakie zatem wyniki płyną z tych badań? Okazało się, że
szczęście wcale nie zależy od bogactwa, sławy, czy
dobrej pracy. Najprostszy przekaz, który się z nich
wyłania można zawrzeć w krótkim zdaniu: dobre relacje z innymi ludźmi sprawiają, że jesteśmy
zdrowi i szczęśliwi. Okazało się, że ludzie, którzy
są mocniej przywiązani do rodziny, znajomych, czy
wspólnot są szczęśliwsi, zdrowsi i żyją dłużej. Udane
związki chronią nie tylko nasze ciała ale i umysły.
Naukowcom z Harvardu takie stwierdzenie zajęło aż
75 lat badań. My, katolicy wiemy o tym już od dzieciństwa. Bo czyż przykazanie z Dekalogu mówiące
„kochaj bliźniego” nie jest właśnie wypełnieniem sentencji tych badań? Czy cały Dekalog nie mówi między
innymi o takich właśnie relacjach w stosunku do innych
ludzi?
Warto przypomnieć słowa Marka Twaina, który ponad
100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: „Nie
ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie,

Dziś nietypowo. Będę zachwalać, niektórzy powiedzą, że reklamować, ale
wierzcie nie ma w tym żadnej prywaty. Kilka dni temu kolejny raz odwiedziłam Arboretum w Marculach., bo blisko i tak jakoś wyszło. Warto było.
W Muzeum nowe eksponaty, roślinność wokół rozrosła się, powstaje
„małe zwierzątkowo”, bo ZOO kojarzy się z bardziej egzotycznymi zwierzętami. A tu 2 koniki polskie, kozy, baranki, sarenki, daniele. Kilka ptaków. Kto
woli te upolowane - to saloniku myśliwskim może sobie strzelić fotę z dzikiem, a nawet żubrem. W rozmowie z Panem leśnikiem, gospodarzem
obiektu dowiedziałam się, że działa tu prężnie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Właśnie w tę niedzielę 7 VIII. odbywa się tu „Wielki Dzień Pszczół”.
Już od 13-ej można zwiedzać wystawę bartnictwa, spotkać się z pszczelarzami, a zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci będzie wiele atrakcji. Jednym
słowem mamy gdzie spędzać niedzielne popołudnia—blisko i miło.
I.G.W.

Można upiec kiełbasę

Jest też„STAR”

RUSZYŁA STARACHOWICKA
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

P.P.

H U M O R
Kiedy były pierwsze wolne wybory?
Wtedy gdy Bóg wziął Adama , pokazał mu Ewę i powiedział: wybierz sobie żonę.
*
Dzwoni student do profesora o 3-ciej rano i mówi:
Panie Profesorze, co Pan robi?
Śpię – mówi zdenerwowany profesor
No… a ja przez Pana się uczę !

Pielgrzymi mogą liczyć na opiekę medyczną.
ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy)
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