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VI KONSEKRACJA I

/Objawienia Katariny Rivas /

Nadszedł moment Konsekracji, najcudowniejszy z Cudów. Za Arcybiskupem z prawej strony pojawiło się
mnóstwo ludzi, także po przekątnej. Byli oni ubrani w identyczne tuniki ale w kolorach pastelowych: różowych,
zielonych, jasnoniebieskich, liliowych, żółtych, jednym słowem w różnych i bardzo ciepłych kolorach. Ich twarze
były także jaśniejące, pełne radości. Zdawali się być w tym samym wieku. Można było zauważyć (nie potrafię powiedzieć dlaczego), że byli ludźmi w różnym wieku, ale ich twarze wyglądały jednakowo, bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy oni także uklękli na śpiew "Święty, Święty, Święty Pan..."
Matka Boża powiedziała: "To są dusze wszystkich Świętych i błogosławionych w Niebie. Pomiędzy nimi są dusze
twoich krewnych, którzy już się cieszą oglądaniem Boga."
Następnie zobaczyłam Ją dokładnie po prawej stronie Arcybiskupa, krok za celebransem. Była zawieszona odrobinę
nad podłogą, klęcząc na jakimś bardzo solidnym przezroczystym i jednocześnie jaśniejącym materiale jakby czystej
wodzie. Najświętsza Dziewica, z rękami złożonymi patrzyła z uwagą i szacunkiem na celebransa.
Stamtąd mówiła do mnie, ale bez słów prosto do serca, nie patrząc na mnie: "Dziwi cię to, że stoję za Arcybiskupem, nieprawdaż? Tak właśnie powinno być... Z całą miłością, jaką Syn mi daje, On nie udzielił mi godności, której
udzielił kapłanom; uobecniania codziennego Cudu moimi rękami, tak jak to oni robią swoimi kapłańskimi rękami.
Dlatego czuję głęboki szacunek dla kapłanów i dla cudu, którego Bóg dokonuje przez nich, co skłania mnie do
uklęknięcia za nimi."
O mój Boże, jak wielką godność, jak wielką łaskę wlewa Bóg w dusze kapłańskie, a ani my, a może niektórzy z nich
także, nie jesteśmy tego świadomi. Za ołtarzem ukazały się cienie ludzi w szarych kolorach z rękami wzniesionymi.
Matka Boża powiedziała:
"To są błogosławione dusze z czyśćca, którzy czekają na wasze modlitwy, by mogły być uwolnione. Nie przestawaj
modlić się za nie. Oni modlą się za was ale nie mogą modlić się za siebie. Ty masz się za nie modlić, aby pomóc im
wyjść z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się Nim wiecznie. Teraz to widzisz; jestem tutaj przez cały czas.
Ludzie idą na pielgrzymki, szukają miejsc, gdzie się ukazałam. Jest to dobre z powodu łask, które tam otrzymają. Ale
w żadnym objawieniu, w żadnym innym miejscu nie jestem bardziej obecna niż w czasie Mszy Świętej. Zawsze Mnie
znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie jest odprawiana Eucharystia. U stóp Tabernakulum, pozostaję z aniołami, ponieważ
jestem zawsze z Jezusem."
Fragmenty wybrał : ks. Proboszcz
MODLIMY SIĘ ZA SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO
SZKOŁY W NOWYM ROKU SZKOLNYM NASZYCH
DZIECI I WNUCZĄT, ŻYCZĄC IM SAMYCH POZYTYWNYCH OCEN, WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI I NIECH MATKA BOŻA NAD NIMI CZUWA I OTACZA OPIEKĄ .

Ś w i ę t y p r z y p o m i n a:
Egzamin z naszej wolności jest przed nami.
Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją
stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej
dobry użytek – czyniąc dobrze w prawdzie, bo
tylko „prawda czyni wolnymi” ludzi i ludzkie
wspólnoty. Tak uczy Chrystus
Jan Paweł II 9.06.1991r.

Konsekracja Ołtarza
30 lipca 2017r. odbył się kolejny Zjazd Rycerzy Niepokalanej w Niepokalanowie. Swój udział zaznaczyła tez grupa
naszych parafian. Wzięli oni udział między innymi w Konsekracji nowego polowego ołtarza.
Zofia Falkiewicz

Harcerskie lato Czterdziestki
Wakacje się kończą. Czas odpoczynku dla harcerek z 40 Drużyny Harcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego był dość …
męczący. Zaczęłyśmy od akcji zarobkowej – uprzątnęłyśmy
złom z HOO na Lubiance. Potem podjęłyśmy się wolontariatu
na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uczciłyśmy
również rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Lato to
także wypoczynek i kształcenie umiejętności obozowania. Nie
wszystkie harcerki i harcerze z drużyny uczestniczyli w HALu, nie mniej granatowo - żółte chusty były i na Mazurach,
i w Bieszczadach. Miałyśmy okazję poznać rodzinne miasto
naszego patrona – Białystok. Odbyłyśmy również wycieczkę
do Kielc, bo jak się okazało część drużyny właściwie nie zna
naszego miasta wojewódzkiego. Duże wrażenie wywarł na nas
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w dawnym
Areszcie Kieleckim. W sierpniu drużynowa „podładowała”
akumulatory harcerskie na V Zlocie Kadry ZHP.
Podsumowując: Lato 2017 było dla Czterdziestki bardzo urozmaicone i na pewno przyniesie wiele dobrych owoców, tym
bardziej, że przecież jeszcze się nie skończyło, a przed nami
Harcerski Start i Zlot Chorągwi ZHP
Ola Chyczewska
w Tokarni.

Na pielgrzymkowym szlaku - przystanek Oleszno
W niedzielę, 6 sierpnia br. Mszą Św.
o godz. 8. 00 starachowiccy pielgrzymi
rozpoczęli wędrówkę na Jasną Górę.
Wyruszając spod naszego kościoła
w plecakach nieśli prowiant, a w sercach modlitwę, intencje i dziękczynienie. Codziennie na wieczornym nabożeństwie parafianie łączyli się duchowo z pielgrzymami, a my Rycerze Kolumba razem
z Księdzem Grzegorzem odwiedziliśmy ich na pielgrzymim szlaku w Olesznie pod Włoszczową. Tak jak nakazuje obyczaj poczęstowaliśmy strudzonych wędrowców ciepłym posiłkiem. Dzień był
upalny i droga niełatwa, a my widzieliśmy ich uśmiechnięte twarze.
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Marek Kowal

Imieniny
26 sierpnia obchodziliśmy „Imieniny” naszej Parafii. Święto
Matki Bożej Częstochowskiej to święto kiedy w sposób szczególny dziękujemy za dar naszej parafialnej wspólnoty, a także
za wszystkie łaski jakie otrzymujemy każdego dnia przez pośrednictwo Jasnogórskiej Pani. Uroczystą sumę odprawił ks.
Mirosław Jakubiak, który także wygłosił homilię. Nawiązał
w niej do potrzeby zawierzenia naszych losów Maryi. Po Mszy
Św. z Jezusem w monstrancji przeszliśmy wokół kościoła . Na
uroczystość przybyło wielu księży z pobliskich parafii.
P.P.

Uroczystości odpustowych część 2
X Parafialny Piknik stanowił drugi dzień obchodów uroczystości odpustowych naszej wspólnoty na Łazach. Tradycyjnie, jak co roku, na
przysłowiowe 5 minut przed rozpoczęciem zapowiadanego spotkania pogoda próbowała przestraszyć organizatorów. Jak zwykle nie opuściło
nas błogosławieństwo Opatrzności oraz niezłomne przekonanie Księdza Proboszcza o pomyślnej realizacji poczynionych przygotowań. Efektywne działania optymistów pozwoliły w wyznaczonym czasie rozpocząć popołudniową biesiadę na starachowickim wzgórzu. Jak zawsze, na
kiermaszowych stołach, każdy mógł znaleźć dla siebie coś smakowitego, na co być może trzeba czekać cały rok, do kolejnego pikniku. Obok
grillowanych „wędlinek” pojawiły się pyszne wypieki, smalczyk (w wersji light) z pajdą swojskiego chleba i kiszonym ogórkiem, oranżada,
a w finale- wata cukrowa, woda z saturatora (w wersji new). W przeprowadzonej sondzie, pierwsze miejsce „smaku dnia” otrzymała kaszanka
grillowana „bez mundurka” plus dodatki. Brawo p.Marku! Zapamiętamy, a Pan - do wykorzystania. Oprócz „nieba” dla podniebienia znalazły
się też atrakcje dla ciała. Konkursy i zabawy z nagrodami dla dzieci i może trochę, nieśmiała aktywność ogółu w zajęciach ruchowych, proponowanych i prowadzonych przez profesjonalną animatorkę. Wykorzystujmy takie okazje, gdyż jest to nie tylko trendy, ale służy naszemu
zdrowiu, kondycji i urodzie - temu nigdy za wiele, a jeszcze bez opłat! Jak co roku, ogromną popularnością wśród uczestników pikniku
(szczególnie tych młodszych) cieszyły się losy. Wspomnę, że każdy los był wygrany i nikt nie ryzykował pustej kartki. Wylosowane fanty jak
zwykle różniły się między sobą atrakcyjnością, ale chyba dobrze rozumiemy, że charakter całej imprezy nosił miano — charytatywnego. Stąd
zróżnicowane nagrody i fanty (w większości ufundowane przez sponsorów). Jak na piknikowe spotkanie przystało nie zabrakło także specjalnych gwiazd. Zbiorowo zaprezentowali się na swych wspaniałych warczących maszynach- motocykliści. Można było obejrzeć, dotknąć,
a nawet usiąść na okazałych pojazdach. Wykonać wspólną fotkę z motocyklistą, prezentującym się w skórzanym uniformie (ewentualnie
z równie urokliwą motocyklistką). Budującym gestem okazali się członkowie Klubu Motocyklowego „Trzy Korony”z Iłży, którzy na wejściu
złożyli zorganizowaną przez siebie ofiarę pieniężną, na cele zbierane w tym dniu. Brawo Ryczące Potwory Szos !. Główną gwiazdą niedzielnego spotkania na łazowskim wzgórzu był zespół muzyczny o nazwie „Miłość Jest Przereklamowana”. Wysłuchaliśmy krótkiego
(ograniczonego przez czas) koncertu, przyjemnego w tekście, muzyce i wizji. Mamy nadzieję na ponowną, dłuższą ucztę estetyczną. Artystom, życzymy dużych scen, wiernej widowni i wyśmienitych interpretacji. Kolejną atrakcją urodzinowego, niedzielnego spotkania miało być
wieczorne kino plenerowe z prezentacją filmu pt. „Zerwany kłos”. Mimo wielu usilnych starań organizatorów, kłopoty techniczne uniemożliwiły obejrzenie filmu. Rozumiemy i nie mamy żalu. W późnych godzinach wieczornych zakończyliśmy parafialny, odpustowy piknik. Jego
organizację i przebieg zawdzięczamy członkom oddziału Caritas, działającemu przy naszej parafii, Starachowickiemu Stowarzyszeniu
Jakość Energia Jes i Centrum Wolontariatu. Jako partnerzy uczestniczyli: Rycerze Kolumba Rady 15015 im. Ojca Pio w Starachowicach, Starachowickie Centrum Kultury, MOSiR, PWiK Starachowice, Redakcja Zwiastuna. Honorowy patronat nad piknikiem objął
Prezydent Miasta Starachowice p. Marek Materek. Oczywiście głównodowodzącym był jak co roku - ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk. W tym miejscu chylimy czoła przed sponsorami bez których całość imprezy nie byłaby w stanie zaistnieć. Wymienić tu należy:
Animex, Hotel Senator, Piekarnia Wojteczek, Agencja Ubezpieczeniowa Sylwia Ziętek, „Małe ABC”- Bożena Słomka, Kawiarnia
„Kafka”, Firma Joanna „Bajkolandia” i wielu indywidualnych, anonimowych darczyńców oraz wykonawców smakowitych ciast
i innych pyszności. Ogromne dzięki za odpowiedzialność, pomoc, zaangażowanie - dla wszystkich. Także dla tych, którzy przybyli i uczestniczyli w spotkaniu, aby bawiąc się i smakując pyszności, oddać swój grosz dla tych, którym z wielu różnych przyczyn wiedzie się gorzej niż
nam. Kolejne, 10-te już spotkanie odpustowo - piknikowe, już za nami. Tradycyjnie więc: Do zobaczenia za rok - daj Boże doczekać nam
wszystkim.
R.M.J.
Najmłodsza tancerka
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Cofnijmy wskazówki zegara...

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 — wrzesień ‘17
1 IX- Pierwszy Piątek miesiąca
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
2 IX Pierwsza Sobota Miesiąca
16.00- Różaniec Wynagradzający
17.00- Msza w int Róż Różańcowych i Rycerstwa Niepokalanej
9 IX - 16.00 Ślub Aleksandry Perchel i Bartłomieja Maciejewskiego
18 IX—17.00 Odpust Róży Św. Stanisława Kostki
23 IX—Św. O. Pio. Święto Rady 15015
24 IX—14.30 V PREZENTACJE WOKLANE

FINAŁ „ZAKRĘCONEGO”
KONKURSU WAKACYJNEGO
Ogłoszony przez nas w lipcu br. konkurs na najpyszniejsze przetwory lata rozstrzygnęło jury w składzie
Dorota Chyczewska, Pani ze stowarzyszenia
JES oraz Marek Materek — Prezydent Miasta.
Na naszym redakcyjnym stoliku pojawiło się 11 słoiczków od 7 Pań. Jury oceniało walory smakowe, barwę,
konsystencję oraz oryginalność receptury. Oceniający
mogli dać maksymalnie 3 punkty za każdy specjał.
I miejsca z maksymalną liczbą punktów 9 zajęły Panie:
Monika Frycz za sos paprykowy do kanapek,
Bożena Błędzińska za żelfix truskawkowy,
Renata Tynkowska za sok z kwiatów czarnego bzu,
Julia Błędzińska za dżem z czarnej porzeczki.
II miejsca z liczbą punktów 8 zajęły Panie:
Małgorzata Perchel za przecier malinowy,
Katarzyna Halik za sos z czerwonej porzeczki z nutą
limonki,
Magdalena Czaja za paprykę konserwową.
Wszystkie uczestniczki zabawy wymieniły się ze zgromadzonymi na pikniku swoimi recepturami. Pni Monika
podała jako pierwsza przepis na swój sos paprykowy.
Cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego podamy go już w następnym numerze Zwiastuna. Oryginalny okazał się sok z kwiatów z czarnego bzu o niezwykłym aromacie przygotowany przez Panią Renatę.
Zespół redakcyjny dziękuje Paniom za włączenie się do
zabawy, a Parafianie za możliwość degustacji tych rarytasów.

W sobotę, 20 sierpnia 1989 roku przeżywaliśmy święto patronki, Matki
Boskiej Częstochowskiej. Główne uroczystości z procesją eucharystyczną
odbyły się na Mszy św. o godzinie 12.00. Odprawiono również Msze św.
o godzinach 9.00 i 18.00 dla pracujących. W związku z odpustem w wigilię,
25 sierpnia, czuwaliśmy w naszej kaplicy od godziny 18.00 do godziny 21.00.
Naszą modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Kronika parafialna

CUDZE CHWALICIE…
DUKLA — przez którą przejeżdżamy w drodze na Słowację nam, katolikom
kojarzy się ze św. Janem z Dukli, którego relikwie znajdują się w kaplicy złożone
w małej srebrnej trumnie.. Bezpośrednio przed kanonizacją świętego w 1997 r.
w Dukli przebywał papież św. Jan Paweł II. W dukielskim klasztorze spędził noc z 9
na 10 czerwca. W XVIII-wiecznym pałacu mieści się Muzeum Historyczne. Budynek
okala park w stylu angielskim z monumentalnymi okazami dębów, lip, miłorzębów,
klonów i wiązów. Muzeum gromadzi militaria z okresu I i II wojny światowej. Dlaczego
takie muzeum w tym miejscu? Dukla była rejonem krwawych bitew z okresu I i II
wojny światowej o Przełęcz Dukielską. Niemymi świadkami historii są ogromne połacie cmentarzy wojennych znajdujących się za kościołem i klasztorem oo. Bernardynów. Przy wejściu strzelista brama, na której znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona porucznikowi Świętochowskiemu, żołnierzowi który jako pierwszy zginął
w Barwinku we wrześniu 1939 r. Będąc w tym miejscu ciarki przechodzą po plecach.

F.K.

H U M O R
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: - Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny!
*
Turysta spotyka bacę i pyta:
- Baco, co robicie?.
- Modlę się
- A widzieliście kiedy Boga?
- Panocku, a macie wy rozum?
- Tak
- A widzieliście ten swój rozum?
Nad całością konkursu czuwała jego organizatorka — Donata Kowal.

D.W.K.
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