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POKAŻCIE, ŻE POTRAFICIE ODPOCZYWAĆ I BAWIĆ SIĘ BEZ ALKOHOLU.
(fragment apelu na miesiąc sierpień, ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego, krajowego duszpasterza trzeźwości)
Większość rodaków przyjmuje nasze coroczne apele z otwartym sercem. Niektórzy jednak irytują się, a nawet próbują te działania ośmieszać. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że alkohol etylowy zarówno w mocnych napojach, jak i w słabszych, takich jak
piwo, ma moc zabierać życie nie tylko pojedynczych osób, ale unicestwiać całe narody. Stwierdzenie, że w Polsce „starsi toną
w morzu wódki, a dzieci i młodzież w morzu piwa”, jest w pełni adekwatne do rzeczywistości. A przecież alkohol jest czwartym
pod względem siły działania narkotykiem! Ogromnym skandalem jest wielka dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu oraz
jego reklama. W konsekwencji, w Polsce wciąż wzrasta spożycie alkoholu. Wielu Polaków uważa, że alkohol jest takim samym
produktem spożywczym jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga specjalnych ograniczeń. Z takimi poglądami stajemy się jednym z najbardziej pro alkoholowych społeczeństw w Europie. Ponad 2 tysiące godzin reklam alkoholu rocznie robi swoje. Przyzwolenie na nadmierne spożywanie alkoholu, towarzyski przymus picia i alkoholowa mentalność, to najpoważniejsze problemy,
z którymi nasz Naród musi odważnie się zmierzyć, jeśli chce ocalić swoją tożsamość i przetrwać.

Objawienia Katariny Rivas
"Patrz. To są Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, którzy są tutaj. To jest moment, kiedy
twój Anioł Stróż zanosi twoje ofiary i prośby przed
Ołtarz Boga."
Byłam zdumiona, bo te istoty miały tak piękne
twarze, tak promieniujące, że nie można sobie tego
wyobrazić. Ich oblicza były bardzo piękne, niemalże z kobiecymi rysami; budowa ciała, ręce, postawa były męskie. Ich bose stopy nie dotykały podłogi, jakby się prześlizgiwały. Procesja była bardzo
piękna. Niektórzy z nich nieśli coś, jakby złote
misy z czymś, co lśniło jak złociste światło.
Ale ofiarowanie siebie samego złączone z zasługami Jezusa podoba się Ojcu."

Pielgrzymka Duchowa
Każdy, kto z przyczyn obiektywnych nie może
pójść na pielgrzymkę do Częstochowy, może
uczestniczyć
w
niej
duchowo.
Zapisać się i przyjść na czuwanie wieczorem
o 20.30 w dniach 6-12 sierpnia.

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:

OFIAROWANIE cz.V
Matka Boża powiedziała: "To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy ofiarują tę Mszę Świętą w wielu intencjach, tych którzy są świadomi co znaczy ta celebracja.
Oni mają coś do ofiarowania Bogu (...) Ofiaruj siebie w tej chwili... ofiaruj swoje smutki, bóle, nadzieje, radości, prośby. Pamiętaj, ze Msza Św.
ma nieskończoną wartość. Dlatego bądź hojna w ofiarowaniu i proszeniu." Za pierwszymi Aniołami szli następni, którzy nie mieli niczego
w rękach; szli z pustymi rękami. Maryja powiedziała "To są Aniołowie
ludzi, którzy są tutaj ale nigdy niczego nie ofiarują. Nie są zainteresowani
tym, by przeżywać każdy moment Mszy Św. i nie mają darów, by je
zanieść przed Ołtarz Boga." Na końcu procesji szli inni Aniołowie, którzy byli raczej smutni, z rękami złożonymi do modlitwy, ale ze spuszczonymi oczami. "To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy są tutaj ale nie
chcą być, to znaczy ci, którzy zostali zmuszeni do przyjścia, którzy przyszli z obowiązku ale bez żadnego pragnienia uczestniczenia we Mszy Św.
Aniołowie idą smutni, ponieważ nie mają nic do zaniesienia przed Ołtarz
poza własnymi modlitwami. Nie zasmucajcie swojego Anioła Stróża.
Proście o wiele, proście o nawrócenie grzeszników, o pokój w świecie, za
waszych sąsiadów, za tych, którzy proszą was o modlitwę. Proście, proście o wiele, ale nie tylko za was samych, ale także za wszystkich. Pamiętajcie, że ofiara która najbardziej podoba się Panu jest ta, kiedy ofiarujecie siebie samych jako ofiarę całopalną, tak żeby Jezus mógł zstąpić
i przekształcić was przez swoje zasługi. Co wy macie do ofiarowania
Ojcu sami z siebie? Nicość i grzech.

Niebezpieczny jest człowiek, który nie wybiera wedle najgłębszych przekonao, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce
się zmieścid w jakiejś koniunkturze, chce płynąd, kierując się konformizmem, wedle tego, jak zawieje wiatr.
Jan Paweł II
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I Starachowicka Strzała” pod płaszczem Matki Boskiej Częstochowskiej
W sobotę 7 lipca br. Starachowice dołączyły do kolarskiej mapy Polski. Organizatorami wyścigu byli Poland Bike, Fundacja Sport, Hotel Europa, Powiat Starachowice, Urząd Miasta. W logo imprezy widniała również nasza parafia. W sumie udział wzięło około 200 kolarzy.
Rundę honorową po mieście z udziałem rodzin poprowadziły sławy kolarstwa szosowego: wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata i trzeci
kolarz Tour de France z 1993 r., Zenon Jaskóła oraz były zawodowy kolarz, a obecnie dyrektor cyklu wyścigów LOTTO Poland Bike - Grzegorz Wajs. Przez naszą parafię ,, strzała” przemknęła ulicami Iłżecką, Długą, Zgodną.
Najszybszy na dystansie 52 km był Bartłomiej Kwapisz z MTB, drugi dojechał Jarosław Mitasa, a trzeci pochodzący z naszego miasta Radosław Kucharski.
Na dystansie 69 km wśród szosowców pierwszy zameldował się Piotr Górniak, drugi Michał Janas, trzeci Grzegorz Rogoziński.
Na najdłuższej, 86 km trasie, bezkonkurencyjny okazał się Piotr Zieliński, a za nim na mecie pojawili się Paweł Król i Jarosław Górecki.
W kategorii ,, open” pań dla rowerów szosowych zwyciężyła nasza krajanka, Maria Pytel, a za nią uplasowały się Anna Ordyńska i Mariola
Posmyk.
Nad bezpieczeństwem przejazdu kolarzy czuwały patrole policji, specjalnie oznaczone samochody organizatora, Straż Miejska, Powiatowa
Straż Pożarna, Harcerska Grupa Ratownicza oraz ,, Marshalle” na motocyklach.
Pośród ,, Marshalli” byli motocykliści z naszej parafii, którzy w ten sposób chcieli połączyć pasję z pomocą innym. Bo taki jest
główny cel motocyklistów z naszego Klubu - pomagać i dzielić się radością z innymi. Już z góry na przyszły rok, zaprosił nas do
współpracy dyrektor wyścigu Grzegorz Wajs wraz z koordynatorem, Markiem Gronowskim. Jako jedyni zostaliśmy wyróżnieni z grup czuwających nad bezpieczeństwem. Było to bardzo miłe. Członkowie naszego klubu uczestniczą również w wielu akcjach: oddawanie krwi, spotkania z dziećmi. Chcemy udzielać się charytatywnie i współpracować ze społecznymi jednostkami opiekuńczymi.
Katarzyna Halik

ŚW I ĘT O Ś C I
Oprócz prawa pisanego ujętego w kodeksach i przepisach w każdym z nas, gdzieś w głębi duszy tkwią jakieś zasady, które
określane są prawem naturalnym. Co ciekawe, większość tych praw jest wspólna dla wielu kultur i religii, nawet jeśli te kultury
nie mają ze sobą wiele wspólnego. Takim przykładem może być szacunek jaki oddaje się zmarłym oraz miejscom ich pochówku.
Prawo naturalne w dużym stopniu przestrzegane jest nawet w środowiskach, które na co dzień z prawem w ogóle są na bakier. W więzieniach, złodzieje kościołów, czy osoby krzywdzące dzieci są „wyrzucani” poza środowisko „normalnych” więźniów
i traktowani jako inna, gorsza kategoria. Nie okrada się kościołów, nie bije kobiet, nie niszczy cmentarzy, nie zabija …
- to prawa które choć ujęte w kodeksach, stanowią zasady często przekazywane ustnie przez pokolenia. To niejednokrotnie te
właśnie przekazy stanowiły o społecznej wartości. Nie można pomijać faktu, że na ogół miały one umocowanie w Dekalogu. I
choć rabusie świątyń, czy „damscy bokserzy” byli od zarania dziejów, to czyny takie otoczone były powszechnym społecznym
ostracyzmem. Sprawców wręcz wytykano palcami, długo pamiętając im ich czyny.
Takie niepisane zasady wyznaczały swego rodzaju rubieże, granice, których nawet przy swym kruchym i ułomnym charakterze
człowiek nie powinien przekraczać. Nasi rodzice określali je często jako „świętości”.
Dziś te zasady łamane są często wręcz systemowo. Dziś stanowią wyczyn, którym jest możliwość pochwalenia się, który podnosi poziom adrenaliny, który powoduje, że niektórzy za wszelką cenę pokazują swoje „bycie ponad prawem”. Doskonałym
tego przykładem jest profanacja Najświętszego Sakramentu, która miała niedawno miejsce w naszym mieście. Popis? Głupota? Czy może brak szacunku do jakichkolwiek świętości? Jakkolwiek byśmy jednak tego nie określili, jakkolwiek nie
osądzili, pytanie które warto zadać powinno być skierowane nie tylko do sprawców tych „wyczynów”, ale także do nas samych.
Czy dostatecznie ostro potrafimy zareagować na takie fakty?
Nasi rodzice mieli wiele zasad, które wyznaczały ich, a jednocześnie nasz, sposób postępowania. Pod tym względem, w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie, warto być konserwatywnym.
P.P.
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DEWOCJONALIA
Zofia Kossak /z tej sławnej rodziny malarzy/ ,,wyszła z Warszawy 10 października z ludnością cywilną, zabierając jedyny przedmiot, jaki koniecznie chciała
ocalić: obraz Matki Boskiej Częstochowskiej”. Tak wspominała jej córka Anna
dni po Powstaniu Warszawskim. Jednak mnie ujęła niezwykła historia. Zofia
dwa lata wcześniej stanęła przed wystawą z dewocjonaliami, gdzie spostrzegła
stary obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, pokryty brudem i patyną, na desce, dość prymitywnie namalowany. Cena 300 złotych, suma ogromna w czasach okupacji. Przechodziła tygodniami
i patrząc na wystawę miała nadzieję, że
kiedyś uda jej się obraz kupić. Po paru
miesiącach spotkała znajomego, Szczepana
Jeleńskiego, wydawcę jej przedwojennych
powieści. On widząc ją w starych butach,
znoszonym ubraniu zaproponował zaliczkę
na poczet pierwszej napisanej po wojnie
książki. Wyciągnął z kieszeni 300 złotych...
Zofia od razu pobiegła do sklepu, ale był
już zamknięty, następnego dnia była niedziela. Przez ten dzień biła się z myślami,
że może kupić córce buty, mamie zimową
odzież. W poniedziałek z rana zakupiła
obraz i powiesiła w pokoiku ,,z poczuciem
spełnienia ważnego obowiązku”. Następnej nocy samoloty radzieckie bombardowały obiekty niemieckie w Warszawie, a kilka bomb spadło na Śródmieście. Sklep z dewocjonaliami został starty
z ziemi. Po wojnie sytuacja polityczna w kraju zmusiła Zofię i Annę do zamieszkania w Londynie. Tam chciały oczyścić i obramować tą niezwykłą pamiątkę z kraju. Niestety ,,specjalista tak sumiennie go wyczyścił, że starł mu
wraz z brudem całą starą, piękną patynę! Mama jest bliska łez: suknia Marii,
koloru starego srebra, błyszczy jak nowa... jak srebrny papierek po czekoladzie! Ileż to lat będzie trzeba, by znów osiadła patyna...” wspominała w książce ,,Był dom...” Anna Szatkowska. Zachęcam do jej lektury.
D.W.K.

PRZYBYĆ DO CELU, ABY…
DROGA – słowo którego znaczenie i zakres
wykracza daleko poza kilka definicji odczytanych w adekwatnych słownikach j.polskiego.
Dla człowieka wierzącego drogą jest Pan Bóg,
do którego dążymy realizując swoje życie,
które też jest drogą. W wakacyjne miesiące,
szczególnie w sierpniu, nabierają znaczenia
drogi polskiego pielgrzymowania, prowadzące
na Jasną Górę, oraz w inne, liczne miejsca
związane z ruchem pątniczym. Pielgrzymowanie to chodzenie po śladach, którymi podążali
święci. Krocząc po nich nakładamy na nie
swoje drogi życiowe. Pielgrzymkowe szlaki
mają przede wszystkim wymiar religijny i duchowy. Letnie wyprawy to doświadczenie
drogi, która prowadzi do celu, ale także, ukazuje i daje człowiekowi możliwość spojrzenia
w głąb siebie, zatrzymania się na chwile. Wiara i zaufanie pomagają pokonywać trudności
i przeżywać radość tego co nas w drodze
spotyka. A można na niej odkryć więcej niż
tylko widoki zapierające dech. Droga pozwala
poznać siebie, drugiego człowieka, a przede
wszystkim Pana Boga. Droga inspiruje, pomaga skoncentrować myśli, intencje, umacnia
wiarę i określa cel, a jeśli jest trudna, to właśnie jest tym, co nas bardziej wzmacnia, poprawia, nadaje siły. Droga wciąga, oczyszcza,
pozwala poznać siebie, swój potencjał i ograniczenia.
Droga, to wreszcie finał, szczyt, meta. Jednak
do celu przybywa się po to, aby wyruszyć
dalej…
R.M.J.

W PODRÓŻ ZE SWOIM PATRONEM
W ostatnim tygodniu lipca, 25-go dnia miesiąca, obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie Świętych: Krzysztofa i Jakuba. Obaj związani
są z drogą i są patronami: św. Krzysztof – kierowców, św. Jakub – podróżujących i pielgrzymów. Zazwyczaj wyruszając w drogę oddajemy
się pod opiekę św. Krzysztofowi.
Dziś, chciałabym przybliżyć postać drugiego Świętego. Jakub Większy - apostoł, zwany także Jakubem Pielgrzymem lub Jakubem z Composteli, był synem Zebedeusza i Salome, a bratem św. Jana Ewangelisty. To jeden z dwunastu apostołów skupionych wokół Pana Jezusa, św.
męczennik Kościoła Katolickiego, Ewangelickiego, Anglikańskiego, Prawosławnego i Armeńskiego.
Jakub był rybakiem mieszkającym nad Jeziorem Galilejskim. Należał do najbliższych apostołów Pana Jezusa i był jednym z Jego pierwszych
uczniów. Ewangelia czyni go świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa na górze Tabor, modlitwy w Ogrójcu, cudownego
połowu ryb. Tradycja podaje, że po Zesłaniu Ducha Świętego, Jakub udał się do Hiszpanii, aby tam głosić Dobrą Nowinę. Stąd, jest patronem
Hiszpanii i Portugalii. Gdy Jakub wrócił do Judei, objął funkcję biskupa Jerozolimy. Zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów. Jego szczątki w VII wieku przewieziono do Hiszpanii. Tu do dziś złożone są w grobie Katedry w Santiago de Compostela, a w ich obecności dochodziło
i dochodzi do licznych cudów.
Kult św. Jakuba wprowadzili Benedyktyni. Jego renesans przypadł na wieki średnie. Pielgrzymki do grobu Apostoła stały się wielką manifestacją uczuć religijnych, a szlaki wiodące do Katedry w Santiago, przyjęły różne kierunki rozchodząc się na cały kraj i Europę.
Obecnie hiszpańska Droga św. Jakuba liczy ponad 2200 kilometrów. To sieć tras dla pieszych i rowerzystów, oznakowana muszlą św. Jakuba
i żółtymi strzałkami. Zawołaniem pątników są słowa „dobrej drogi!” i „ruszaj!”. Jak podają źródła, ok.4000 tys. Polaków przybywa co roku
do grobu św. Jakuba.
W październiku 2016 r. swoją ponad 4000 km. pielgrzymkę do Sandiago de Compostela, w 119 dni, zakończył polski podróżnik- Marek Kamiński, zdobywając, jak sam to stwierdził swój najważniejszy życiowy biegun – biegun wiary. Urokliwie malowniczymi szlakami przybywali
i przybywają do św. Jakuba ludzie różnych profesji i stanów. Wiadomo m.in. o pielgrzymkach: Karola Wielkiego, św. Franciszka z Asyżu, św.
Ignacego z Loyoli.
Od końca lat 80-tych XXw. szlak zaczął znów przyciągać coraz to większą liczbę pielgrzymów z całego świata. W ostatnich dniach, poprzez
internetowy przekaz stały się sławne dwie polskie zakonnice habitowe, które na rowerach, w dynamicznym stylu z impetem pokonywały kolejny fragment swojej pątniczej drogi.
Istniejąca od ponad 1000 lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok prowadzących do Rzymu i Jerozolimy. Rada Europy uznała jej szczególne znaczenie dla kultury kontynentu. Podkreślając jej doniosłość,
jako przestrzeni geograficznej, historycznej i duchowej Europy, UNESCO wpisało Szlak św. Jakuba na Listę Światowego Dziedzictwa
i ogłosiła Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym. (1993r.)
R.M.J.
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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
sierpień
4 Sierpnia – I piątek miesiąca
15 00 Msza za kapłanów
16 30 Koronka do Miłosierdzia Bożego
5 Sierpnia - I Sobota Miesiąca
15 30 Ślub Karoliny Pocheć i Bartosza Chrząszcz
16 30 Różaniec wynagradzający
Msza Św. w Int Róż Różańcowych i Rycestwa Niepokalanej
6 Sierpnia – Przemienienie Pańskie
8 00 Msza Św. na rozpoczęcie XXIX pielgrzymki Pieszej na
Jasną Górę
20 30 Czuwanie i Apel Jasnogórski (6-12 Sierpnia)
12 Sierpnia
15 30 Ślub Katarzyna Chochół i Michał Manicz
17 00 Ślub Sandra Kołodziejska i Emil Łaskawski
15 Sierpnia -Uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny
(Msze Św. jak w niedzielę - poświecenie ziół i kwiatów)
19 sierpnia
16 00 Ślub Pauliny Leśniewskiej i Marcina Łańcuchowskiego
26 Sierpnia - Odpust Parafialny MB Częstochowskiej
Msze o 10 00 12.00- Suma Parafialna, 17 00
27 Sierpnia godz. 16.00 Piknik Parafialny

ZAKRĘCONY KONKURS WAKACYJNY

ŻYCZENIA
Z okazji 18-ej rocznicy urodzin naszego młodego kolegi Filipa Kowala życzymy mu
udanego startu w dorosłe życie, szczęścia, radości, pomyślności i napotkania na
swojej drodze życia samych wspaniałych ludzi.
Aby ten nowy okres w Twoim życiu, prowadził Cię do wymarzonego celu...
Abyś z każdym nowym dniem podejmował dobre decyzje,
Abyś nigdy nie stracił pogody ducha i wiary we własne możliwości...
Abyś potrafił dostrzec małe radości, które w rzeczywistości są perełkami

CUDZE CHWALICIE…

Sztolnia Kowary
Zwiedzanie nieczynnej kopalni
rudy uranu to tylko 1200 metrów
podziemnych chodników. W czasie II wojny światowej eksploatowana była przez Niemców. Przez
przypadek odkryli ten pierwiastek
podczas wydobywania rud żelaza.
Z rud uranu wyodrębniano rad,
a uran był tylko odpadem. W latach 1947-1973 cały urobek należał do ZSRR i przeznaczony był
do wyprodukowania pierwszej
radzieckiej bomby atomowej.
Przez lata osoby tam pracujące
oficjalnie nie wiedziały co wydobywają, a skutkiem ubocznym ich
pracy były wczesne zgony spowodowane chorobami wywoływanymi przez zabójcze promieniowanie. Szacuje się, że ze złoża w Sztolni
Kowary można było wyprodukować ok. 200 bomb atomowych.
Jednak są też dobre strony tego miejsca - komora inhalacyjna do
prowadzenia leczenia radonowego, wówczas jedna z trzech takich
w Europie. Kuracji poddają się chorzy na astmę i nadciśnienie.
Leczone są schorzenia narządów ruchu i bezpłodność. Radon wpływa pozytywnie na niewydolność krążenia na tle miażdżycowym oraz
pomaga cierpiącym na naczyniowe powikłania cukrzycy.
Będąc w okolicy warto zwiedzić miasto, bo Kowary mogą pochwalić
się niezwykle urokliwą zabudową miejską.
F.K.

Drodzy parafianie - sierpień jest półmetkiem owocowych
i warzywnych zbiorów. Może majowe przymrozki przetrzebiły uprawy czereśni i porzeczek, ale nie zapominajmy o warzywach. Zachęcamy do uczestniczenia w II edycji naszego konkursu na najpyszniejsze przetwory, który odbędzie się na
pikniku parafialnym pod koniec sierpnia. Podpisany słoiczek
z nazwą przetworu, imieniem i nazwiskiem wykonawcy, prosimy dostarczać na nasz redakcyjny stolik podczas festynu.
Zachęcamy to napisania kilku słów o historii przepisu (bo
może to receptura prababci z Kresów), wyjątkowych składnikach i przyprawach.
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H U M O R
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do
uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście we
wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.
*
Idą dwa niedźwiedzie polarne przez pustynię.
– Wiesz, ile tu musiało być lodu?! – mówi jeden.
– Tak? A czemu tak sądzisz?
– No bo zobacz, ile piachu nasypali!
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