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TRZEŹWYMI BĄDŹMY
W ubiegłym roku powstał Narodowy Program Trzeźwości. Jest to zadanie rozpisane na całe
pokolenie. To program, który ma promować abstynencję i umiar wśród Polaków i doprowadzić do
zmniejszenia przynajmniej o połowę ilości spożywanego obecnie alkoholu. Chodzi również o zmianę
mentalności w tej dziedzinie.
Troska o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich zaangażowania w naprawę
dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaństwem i alkoholizmem. Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Statystyki wskazują, że 18 procent Polaków, których
można nazwać głównymi „dostawcami problemów”, wypija aż 70 procent spożywanego w kraju alkoholu, czyli ponad 33 l. czystego alkoholu w ciągu roku. Niestety, narzucają oni pozostałym swój niszczący styl życia. Z tym musimy skończyć. Chcemy jednak podkreślić, że nie proponujemy prohibicji,
lecz radosne życie w prawdziwej wolności, której nie ma bez trzeźwości.
Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do
niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100
dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Wolność kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę umierać. Ale by chronić wolność
i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie
ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero
przed nami”. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z wolności i miłości
do Ojczyzny!
/Z apelu Duszpasterstwa Trzeźwości./ Ks. Grzegorz
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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

Roch urodził się w Montpellier w południowej Francji w XIV wieku. Po stracie rodziców w młodym wieku, idąc za radą Ewangelii
sprzedał majątek i rozdał ubogim. Udał się pieszo na pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze we włoskim miasteczku Acquapendente
zastała go epidemia dżumy. Zatrzymał się i służył pomocą osobom zarażonym. Kiedy dotarł do Rzymu opiekował się osobami chorymi i ubogimi. W drodze powrotnej do Francji w Piacenzie zaraził się dżumą, ale został wyleczony. W wyniku nieporozumienia
uznany za francuskiego szpiega został uwięziony w Angerze, gdzie po pięciu latach zmarł. Jego niewinnośd i świętośd miał ujawnid
cudowny napis na więziennej ścianie : "Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, a będą wzywad na pomoc św. Rocha, jako swego pośrednika i orędownika, będą uleczeni".
Kult świętego rozpowszechnili franciszkanie uznając go za swojego tercjarza. Częste epidemie, które dziesiątkowały Europę rozpowszechniły modlitwę za jego wstawiennictwem. W tamtych czasach ,,czarna śmierd” pojawiała się na naszym kontynencie średnio
co 10-15 lat. Według szacunków papieża Klemensa VI w jej wyniku zmarło 31 % Europejczyków. Za pontyfikatu papieża Pawła III
w Wenecji i Rzymie powstały Bractwa św. Rocha opiekujące się chorymi. Na terenie Polski najstarsza kaplica ku czci świętego ufundowana została w Oławie w 1385 roku. W XVIII wieku bp. Szczepan Wierzbowski w kościele p. w Św. Krzyża w Warszawie powołał
Bractwo św. Rocha, którego celem była pomoc w chorobie.
W polskiej tradycji w dzieo św. Rocha ,16 sierpnia, rozniecano ogieo przez tarcie suchego drewna, a następnie palono zioła poświęcone poprzedniego roku na uroczystośd Matki Bożej Zielnej oraz palmy wielkanocne, a ksiądz egzorcyzmował od zarazy powietrza i mizernego żywota. Następnie przez dym z ziół przeganiano krowy, aby chronił je od chorób. W wielu miejscowościach kult
św. Rocha przetrwał do czasów nam współczesnych. Odpusty w wąchockiej kaplicy św. Rocha obchodzone są od 1838 roku. Fundatorem kaplicy na wzgórzu za miastem był mieszczanin, Józef Oberski. Tam, co roku, podczas uroczystości święcone są zwierzęta,
w szczególności konie i psy, bo święty jest opiekunem zwierząt domowych. Św. Roch w hagiografii przedstawiany jest często
z psem, który miał przynosid mu chleb kiedy leżał chory w lesie. Dawniej wzywany był w niebezpieczeostwie zarazy i wścieklizny.
Chociaż ogniska dżumy od czasu do czasu potrafią tlid się nawet w krajach tak rozwiniętych jak USA, to medycyna potrafiła zapanowad nad nią. Średniowieczne morowe powietrze odeszło w niepamięd.
W XXI wieku świat nęka epidemia uzależnieo. Na początku lipca głośne stały się przypadki śmierci z powodu zażycia tzw. dopalaczy.
Co pewien czas w mediach toczy się dyskusja o legalizacji marihuany. Podobnie z punktami sprzedaży alkoholu. Zastanawia mnie
fakt, dlaczego na stacjach paliw tak łatwo kupid alkohol przez całą dobę. Jak w takim wypadku walczyd z plagą pijanych za kierownicą. Dlaczego samorządy i mieszkaocy nie mają odwagi wypowiedzied wojny pandemii nałogów porównując sytuację do sławnej
prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Chyba nasze społeczeostwo wpadło w ,,owczy pęd”, tylko bez pasterza.
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W lipcu gościem naszej parafii był Ks. Mariusz Zybura, młody kapłan diecezji odesko– symferopolskiej niosący słowo Boże wśród naszych rodaków /
i nie tylko/ — na Ukrainie. Co usłyszeliśmy od niego pragniemy, aby dotarło to do większego grona, nie tylko naszych parafian, ale i naszych gości, czy też osób
z sąsiednich parafii.

„Przyjechałem do waszej wspólnoty parafialnej z Ukrainy. Pracuję na misjach w Ukrainie od 3 lat. Jestem proboszczem parafii w Aleksandrii, pod
wezwaniem Trójcy Świętej, niegdyś należącej do Polski.
Parafia Aleksandria należy do diecezji odesko-symferopolskiej, obejmującej swymi granicami basen Morza Czarnego od strony ukraińskiej, wraz
z Krymem i częścią Morza Azowskiego. W skład diecezji wchodzi pięć województw, obszar jej jest wielkości połowy Polski, a pracuje w niej zaledwie 60 kapłanów.
Aby zrozumieć teren ewangelizacji na wschodzie trzeba mieć świadomość, że do 1992 r. był totalny zakaz głoszenia Ewangelii na tamtych terenach. Ludzie za okazywanie wiary jeszcze w latach 80-tych siedzieli w więzieniu np. za posiadanie książki o Matce Boskiej Fatimskiej. Wiele kościołów było używanych do celów niesakralnych np. katedra w Odessie jako muzeum, a inne kościoły były wykorzystywane jako np. dworce autobusowe, kluby i jako magazyny zbożowe, czy magazyny na węgiel.
Kiedy w Ukrainie nastało odrodzenie katolickich kościołów, to w naszym mieście Aleksandrii znaleźli się entuzjaści, którzy zebrali niedużą wspólnotę ludzi, mających polskie korzenie. Wśród nich byli katolicy. Od 2000 roku do Aleksandrii przyjeżdżał ksiądz każdego miesiąca, aby odprawić
Mszę świętą. Początkowo ludzie zbierali się w prywatnym mieszkaniu, a później w pomieszczeniu jednej z sal w szkole muzycznej. Według spisu
początkowo było tylko kilku parafian. Z czasem już co tydzień przyjeżdżał ksiądz z Kirwogradu, miejscowości 80 km od Aleksandrii, aby odprawić
niedzielną Mszę świętą. Następnie powstała myśl, aby mieć swoją kaplicę w mieście. I po kilku latach parafia została oficjalnie zarejestrowana
jako wspólnota religijna, rzymsko-katolicki kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Został zatwierdzony statut kościoła. Parafianie przyczynili się do
remontu budynku i służyli pomocą przy rozbudowaniu budynku pod kościół. Od 2011 roku już na stałe mieszka ksiądz przy parafii. Obecnie nasza
parafia liczy około 50 osób. W domu parafialnym prowadzimy katechezę i nauczanie języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz spotkania duszpasterskie.
W parafii jest również grupa ministrantów. Założyliśmy także Polskie Towarzystwo Kultury, w skład którego wchodzą osoby nieprzynależące do
naszej parafii. Celem tej organizacji jest zapoznanie mieszkańców z polską kulturą i religijnością, a poprzez to ewangelizujemy i doświadczamy, że
wiele osób przyjmuje wiarę katolicką, następnie sakramenty. Chodzimy do domów dziecka, żeby poprzez śpiew, gry i zabawy ewangelizować,
gdyż nie możemy robić tego wprost, lecz z zabawą już tak. Poprzez zabawę staramy się z Bożą pomocą ewangelizować i ufamy, że Pan Bóg
wszczepi w ich serca wiarę. Odwiedzamy chorych w szpitalu i hospicjum, by pomóc, by dać nadzieję, a przy okazji uczymy chorych podstawowych
modlitw. Ks. Biskup Bronisław Biernacki poświęcił i konsekrował nasz kościół zaledwie parę lat temu. W Świątyni posiadamy relikwie naszego
świętego Papieża św. Jana Pawła II. Obecnie tendencja liczby katolików w ukraińskich parafiach jest wzrostowa. Niestety problemem jest brak
środków na dojazdy do parafii, które nie posiadają własnych kościołów, czy sal katechetycznych oraz niewielka liczba księży. W Ukrainie życie jest
bardzo ciężkie. Ludziom często nie wystarcza na zrobienie opłat i na życie, a ceny w sklepach niewiele różnią się od cen w Polsce, niektóre nawet
sporo przewyższają. Księża często muszą dojeżdżać do kaplic parafialnych nawet 100 km, jak również pojechać do innej parafii w celu zastępstwa /czasem jest to odległość większa niż 200 km./ Np. ja w każdą niedzielę pokonuję ponad 250 km żeby odprawić Mszę świętą w dwóch kaplicach dojazdowych, które należą do parafii. Na niedzielną Mszę świętą przychodzi około 50 osób, więc nawet mimo ich wielkiego serca i życzliwości nie są w stanie zapewnić nam środków do życia. Dlatego zwracam się o pomoc serca do katolików w Polsce, ponieważ bez tego niestety nie
będzie możliwości prowadzenia misji w tej części Ukrainy. Ufam, że nasza wspólna praca wyda jak najlepsze owoce. Państwo w Ukrainie nie pomaga Kościołowi i wszystko remontujemy i budujemy z ofiar ludzi. Dzisiaj dzięki dobroci waszego Księdza Proboszcza, przyjechałem do was, aby
troszkę zapoznać was z pracą duszpasterską w Ukrainie i prosić o pomoc. Obecnie chcę w naszym kościele parafialnym w Ukrainie dokonać prac
renowacyjnych z zewnątrz świątyni i w tym celu będzie przeznaczona dzisiejsza zbiórka, po Mszy świętej będę stał przed kościołem i jeśli ktoś
byłby na tyle dobry i miał tak dobre serce, aby nas wspomóc w tych pracach to będę bardzo wdzięczny za każdy grosz przekazany na ten cel.
W każdym tygodniu w środę pamiętamy w modlitwie o wszystkich naszych dobroczyńcach. Bogu niech będą dzięki za każdy grosz wsparcia.
Teren jest naprawdę trudny, ale ufamy, że nasza wspólna praca wyda jak najlepsze owoce. Bogu niech będą dzięki za to, że znajdują się dobrzy
ludzie, którzy nas wspierają. Do kontaktu z parafią zapraszam drogą e-mailową: mariusz_zybura@onet.eu „
Jeśli ktoś ma życzenie wspomóc Ks. Mariusza, może nawiązać kontakt e-mailowy lub po prostu wysłać ofiarę na konto — Bank Pekao S.A.

nr konta 98 1240 2630 1111 0010 4952 6483 /z dopiskiem — Pomoc na misje/

Wszystkim dotychczasowym
darczyńcom serdeczne
Bóg zapłać od Ks. Mariusza

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz. 9 - różne oblicza armii polskich
Kiedy w Rosji trwała Rewolucja lutowa na jej terenie przebywało 3 miliony Polaków. W Piotrogrodzie powstał Związek Wojskowy
Polaków, a 21 VI 1917 r. uformował się ,,Naczpol”, któremu przewodniczył Władysław Raczkiewicz. Celem formacji było utworzenie oddziałów
polskich z oficerów i żołnierzy służących w armii rosyjskiej. Dowództwo rosyjskie przekształciło Brygadę Strzelecką w Dywizję Strzelców Polskich. Dywizja latem 1917 r. walczyła w Galicji. ,,Naczpol” zdecydował o rozformowaniu Dywizji i powstaniu I Korpusu Polskiego (25 tys. żołnierzy), którym dowodził gen. Józef Dowbor- Muśnicki. ,, Dowborczycy” byli pierwszymi żołnierzami polskimi toczącymi walki z bolszewikami
(wiosna 1918r. pod Bobrujskiem). Później formacja została otoczona przez przeważające siły niemieckie i zmuszona do kapitulacji. Żołnierze, po
złożeniu broni, zostali odesłani do kraju, gdzie jesienią 1918 r. stanowili ważny element odradzającego się Wojska Polskiego.
Na przełomie 1917/18 w Rumunii i Besarabii uformował się II Korpus. Wówczas II Brygada Legionów dowodzona przez Hallera przeszła na stronę rosyjską , W maju 1918 r. I Korpus uległ Niemcom pod Kaniowem i został rozwiązany, a Haller przedostał się do Francji.
Najmniej znane są fakty z powstania na Ukrainie III Korpusu, który w trakcie formowania został rozbrojony i internowany przez
Austriaków.
W Stanach Zjednoczonych kongres Związku Sokolstwa Polskiego w Pittsburgu wezwał do utworzenia Armii Kościuszko złożonej ze 100 000
ochotników pod polską komendą do walki z Niemcami o wolność i niepodległość Polski. Rząd amerykański nie pozwolił na tworzenie odrębnej
armii polskiej. Ochotnicy z Ameryki zasilili powstającą w czerwcu 1917 r. za zgodą rządu Francji autonomiczną armię polską, dowodzoną przez
polskich oficerów pod naczelną komendą francuską. Jej trzon stanowili ochotnicy z USA i Brazylii (ponad 25 tys. rekrutów). Dowodzenie nad
Błękitną Armią (nazwa pochodziła od koloru mundurów) objął Józef Haller, który po klęsce pod Kaniowem przedostał się do Murmańska i drogą
morską przypłynął do Francji. Już 15 VII 1918 r. pułk stoczył zwycięską bitwę pod Esperance w Szampanii.
Filip Kowal

Parafia jakiej nie znamy: tablice
Sierpień to miesiąc szczególny w polskiej pamięci historycznej.
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Cudu nad Wisłą, czyli obrony Warszawy w wojnie 1920r, czy powstania „Solidarności” na trwale
wpisały się w naszą świadomość. Nasuwa się jednak pytanie co ma to wspólnego z naszym Kościołem?
Przed wejściem do kościoła jest wiele tablic na które niejednokrotnie nie zwracamy zbytnio uwagi. Dotyczą bohaterów walczących o wolność
w latach 1939-1956, mieszkańców naszej dzielnicy oraz pamięci Edmunda Rachtana. Pozostałe są pamiątką o wydarzeniach związanych z budową
naszej świątyni i jej ofiarodawcach. Skąd jednak pomysł umieszczania ich przed kościołem?
Dziś powoli zaciera się w nas pamięć o czasach minionych, kiedy komunistyczne władze nie zezwalały na eksponowanie wydarzeń i pamięci
o osobach niepokornych dla systemu. Żołnierze Wyklęci nie byli wyklęci tylko w latach stalinowskich, ale aż do końca lat 80-tych. Tablice wmurowane w ściany kościołów przypominają nie tylko osoby które na tą cześć zasługują, ale także lata kiedy wolność nie była nam dana. To wtedy
kościół był nie tylko miejscem modlitwy, ale także azylem do takich działań.
Nasza świątynia jest „młodym” miejscem na umieszczanie pamiątkowych tablic związanych z historią. Te które mamy fundowane były już
w większości po 1990r.
P.P.

Cofnijmy wskazówki zegara...
W sobotę, 11.08.1990 roku na spotkaniu o godzinie 20.00 rozpoczęliśmy próby śpiewu pieśni ,, Bogurodzica”. Pragniemy, żeby
wykonali ja mężczyźni na Mszy Świętej o godzinie 12.00 podczas uroczystości odpustowych w naszej parafii. Kolejne próby śpiewu odbywały
się w każdą sierpniową niedzielę o godzinie 19.00.
Kronika parafialna

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
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"Z NIEPOKALANĄ, OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO W NASTĘPNE STULECIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ"
Pod takim hasłem przeżywaliśmy Ogólnopolski Dzień modlitwy
w Niepokalanowie. uczestniczyło w nim 36 osób (z MBCz -15 osób) z różnych parafii naszego miasta, a także z parafii p.w.Wniebowzięcia N.M.P.
ze Świętomarzy oraz św. Leonarda z Mirca.
Dom Matki - Niepokalanej jest i zawsze był pewnym miejscem duchowych
przeżyć, a także gościnności wspaniałych, witających nas otwartym sercem
i uśmiechem: ojców i i braci franciszkanów, którzy przyjmują każdego bez
wyjątku, kto "zapuka..."do Maryi, aby przekazać ducha św. Maksymiliana
Kolbego, od którego mamy zawsze uczyć się tylko miłości ... "aby przez
Niepokalaną -wzrastać w tym, który nas umacnia i jest dla nas drogą, prawdą
i życiem"
Modlitwy poranne i godzinki o niepokalanym poczęciu NMP zaśpiewaliśmy w drodze, potem w sali św. Bonawentury była konferencja
"Niepodległość w pismach ojca Maksymiliana M. Kolbego" i o 11:30
Eucharystia, której przewodniczył i udzielił okolicznościowego błogosławieństwa, JE o. Bp Edward Kawa ze Lwowa.

Nasz poczet sztandarowy (pomimo upału i ochronnych, żółtych parasoli) prezentował się wspaniale. również podczas procesji
z darami ołtarza złożyliśmy 200 zł na rozwój rycerstwa niepokalanej w Polsce i kolejną kwotę (1000 zł) na monstrancję i kaplicę
wiecznej adoracji - " 8 gwiazdę w koronie Maryi.
O godz: 15:00 pielgrzymi uczestniczyli w koncercie chopinowskim w Żelazowej woli, podziwiając w ulewnym deszczu przepiękny park. Otrzymaliśmy wszyscy widoczny znak ducha św., wodę deszczu, aby nas ochłodzić i umocnić.
Na zakończenie, tego, pięknie przeżytego, niedzielnego dnia, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy u o. paulinów. rozśpiewani" na ludowo", pełni mocy "z góry", wdzięczności Maryi i chwały Chrystusowi za jego Opatrzność, powróciliśmy
do naszych rodzin, aby również im "udzieliła się" Boża radość.
Zofia Falkiewicz

HUMOR
Zdziwiony lekarz pyta żonę pacjenta:
– Naprawdę nie zorientowała się pani, że mąż miał zawał?
– Nie. Zaskoczyło mnie jedynie, że dopiero przeszło po 20
latach małżeństwa mąż wyszeptał: „Jadzia, moje serce…”.
Chłop wyhodował dwutonowe jabłko. Wsadził je na wóz i zawiózł na targ. Niestety nie ma na nie chętnych. Wreszcie pod
wieczór podchodzi facet i pyta:
– To pana jabłko?
– No! – mówi z dumą chłop.
– To podjedź pan wozem do przodu, bo mi robak konia zeżre!

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie
jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?
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