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Pami ęci Żołnie rzom
Z inicjatywy Norberta Gawlika, Andrzeja Mąki i Wojciecha Ziemnickiego Rycerzy
Kolumba ze Starachowic mieliśmy okazję uczcić żołnierzy, którzy 100 lat temu walczyli
o wolność Polski.
W Ambrożowie koło Pawłowa stoi pomnik z piaskowca, na którym u góry jest
wizerunek Marszałka Józefa Piłsudzkiego, a poniżej imiona i nazwiska 26 mężczyzn
z Pawłowa i okolic, którzy oddali życie na ołtarzu Ojczyzny. Bracia Rycerze Kolumba,
wspólnie z wójtem Gminy Pawłów panem Markiem Wojtasem i Radą Gminy przyczynili się
do odnowy pomnika. Zorganizowali Mszę Świętą, której miałem zaszczyt przewodniczyć
i mówić kazanie. Msza odbyła się 18 sierpnia 2018 o godzinie 16.00 na placu gospodarzy, na
których terenie stoi pomnik. Przybyło około 120 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Obecni byli kapłani: Ks. dziekan Andrzej Rdzanek, ks. prałat Aleksander Sikora, księża
wikariusze z Pawłowa i Chybic. Przybyli także - pani wojewoda Agata Wojtyszek, starosta
Danuta Kępa, wójt Marek Wojtas, poseł Krzysztof Lipiec. Po zakończonej Mszy św. wszyscy
śpiewali pieśni patriotyczne przy przewodnictwie scholi z Dziurowa, scholi Rycerzy Kolumba i akompaniamencie Zenona Mazura. Teksty patriotyczne recytowała pani Dorota
Chyczewska, nasza parafianka.
Dziękuję za zorganizowanie tak pięknej uroczystości upamiętniającej naszych rodaków,
którzy nie zawahali się poświęcić życie.
Ks. Grzegorz Roszczyk
Borowiec Józef z Rzepinka
Bracik Józef ze Świśliny
Byk Władysław z Gębic
Fiut Mikołaj ze Świśliny
Fiut Walenty z Radkowic
Gronostaj Władysław ze Świśliny
Głowacki Jan z Chybic
Gawlik Józef ze Świśliny
Jop Jan z Godowa
Kopyś Józef z Nieczulic
Kozieł Antoni z Rzepinka
Kozieł Piotr z Dąbrowy Pawłowskiej
Maciąg Jan z Warszówka
Maciąg Antoni z Pawłowa
Mazur Józef z Rzepina I
Nowak Władysław z Kałkowa
Palacz Wojciech ze Świśliny
Puchała Jan z Pawłowa
Styk Jan z Rzepina I
Stępień Michał ze Świśliny
Stępień Jan ze Świśliny
………(i)era Władysław z Pawłowa
Wrzesień Ignacy z Radkowic
Wójcik Stanisław z Bostowa
Zbrożyna Józef z Nieczulic
Żurowski Józef z Pawłowa
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ŚWIĘTY PRZYPOMINA:
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim)...
Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą
Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie i medytujcie!
Pozwólcie, by Chrystus mówił! „Obyście
usłyszeli dzisiaj głos Jego...”
Jan Paweł II 6 VI 1999

„Laudans” - znaczy, chwaląc... /łac./
„Laudans” - duet muzyczny z Mińska na Białorusi, stworzony przez Andrzeja Ługina (wokal, gitara)
i Alonę Pałaczanską (syntezator) w 2013 r.. Już w 2014r. duet nagrał swoją pierwszą płytę “Завысока
заблізка” i zaczął aktywnie koncertować na Białorusi. W 2015 Laudans wziął udział w różnych festiwalach w Polsce i zagrał kilka koncertów w centralnej i południowej Polsce. W następnym roku zaczęli
występować przeważnie w Polsce. W 2017 nagrali płytę “Адзінства” po białorusku, sześć miesięcy
później wydana została polsko-angielska wersja tej płyty - “Jedność”. W 2017 r. Laudans również nagrał dwa teledyski - “Воблака” - “Chmura” i “Zdumienie”. Po tych wydarzeniach duet znowu zaczyna
występować w Polsce ze swoim nowym albumem i zagrał też kilka koncertów na Białorusi i na Litwie.
Gatunek muzyki jaki preferuje zespół - to najczęściej jak sami określają - rock, pop, muzyka elektroniczna. Sami piszą pieśni po białorusku, polsku i po angielsku. Muzyka duetu reprezentuje mieszankę fortepianu, syntezatorów, gitary, perkusji, wokalu i basu. Słowa do utworów przeważnie są napisane przez
Andrzeja i Alonę.
Próby ich talentu mieliśmy okazję wysłuchać w naszym kościele podczas Mszy Św., jak też w krótkich
koncertach po mszach w niedzielę 5.VIII.2018r.
Dziękujemy i życzymy weny twórczej młodym artystom, niech śpiewają i tworzą, bo jak ktoś kiedyś powiedział „muzyka łagodzi obyczaje”.
I.G.W.

P A R A F I A L NY P I K N I K
Kolejny XI piknik odbył się 19 sierpnia. Corocznie organizowany jest w niedzielę najbliższą uroczystości Odpustu - Święta Matki Bożej Częstochowskiej. Charytatywny wymiar tegorocznego spotkania związany był ze zbiórką funduszy dla dzieci z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”. Warto podkreślić, że zrzesza ono także naszych parafian, a duchowo-religijny mecenat sprawuje
Ks. Proboszcz Grzegorz. Kolejny raz w organizację i przebieg festynu włączyło się Stowarzyszenie „YES”, a honorowy patronat objął prezydent
miasta p. M. Materek. Strawę dla podniebienia przygotowały i serwowały panie ze Świetlicy „Motylkowe Wzgórze”. Nie zabrakło więc wybornych
specjałów na słodko i ostro- każdemu według jego smaku. Atrakcyjnie ,swoją obecność, hukiem wspaniałych maszyn zaznaczyli motocykliści ze
Starachowickiego Klubu Motorowego. Po raz kolejny, przedstawiciele starachowickich Wodociągów włączyli się w imprezę, serwując niemal
tradycyjnie ,orzeźwiający napój: wodę z sokiem (saturator w uwspółcześnionym wydaniu). Całość spotkania społeczności (zróżnicowanej wiekowo) wypełniły różnorodne atrakcje. Najmłodsi spontanicznie włączyli się w zabawy i propozycje muzyczno-ruchowe prowadzone przez animatorów( pląsy, zabawy z chustą i taśmą animacyjną, kręcenie hula-hop, itp.) Radość i urozmaicenie tworzyły kolorowe stworki „wyczarowywane”
z dmuchanych baloników. Widowiskową i energetyczną formę aktywności zaprezentowała grupa chętnych i odważnych (szkoda, że tylko niemal
młodziutkich uczestników), która pod przewodnictwem profesjonalnej instruktorki fitness ,wykonała efektowną prezentację muzyczno-ruchową.
Interesująco i „na bogato” zaprezentował w pikniku swój udział Familijny Klub Sportowy Łazy Starachowice, prowadzony przez naszego ziomka
p. Konrada R. Rozegrano towarzyskie mecze, odbył się także zapowiedziany konkurs rzutów karnych. Klub nagrodził uczestników atrakcyjnymi
nagrodami( gadżety edukacyjne, opaski ochronne, koszulki piłkarskie). Brawo! Nie po raz pierwszy mamy okazję skorzystać z Waszej efektywnej
aktywności. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszyła się idea loterii fantowej, której zawartość niezmiennie rozeszła się w całości. Organizacja osób zaangażowanych w tę formę działania jak zwykle zasługuje na słowa uznania, co niniejszym wyrażamy. Podczas niedzielnego spotkania
mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie zespołu muzycznego „Dzieci Kukurydzy” (nie po raz zresztą pierwszy goszczącego na naszym wzgórzu). Prezentacje włączyły większość uczestników pikniku do wspólnego wykonywania utworów, zainspirowały nawet niektórych do aktywności
ruchowo-tanecznej. Super! Mamy być sobą i bawić się wybornie. Całość niedzielnego spotkania zamknęło, będące niewątpliwie atrakcją, kino plenerowe z prezentacją filmu „Dwie Korony”. Mimo dość późnej już godziny spora grupa chętnych wzięła udział w projekcji, której tym razem
sprzyjała nawet pogodowa aura. Ten punkt programu zawdzięczamy młodym aktywnym ze stowarzyszenia „YES”. Miło i zajmująco. Dziękujemy za
zaangażowanie i poświęcony czas. Wszystkim, na czele z księdzem Proboszczem G. wyrażamy wdzięczność za podejmowane i realizowane działania związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wpisanej w tradycję naszej parafii imprezy- pikniku odpustowego. Szczególne
podziękowania kierujemy do sponsorów. Wszystkim uczestnikom pikniku, którzy włączyli się w charytatywną zbiórkę pieniędzy dla dzieci z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” dziękujemy za ofiarność i obecność. Życzymy, by rosła i rozwijała
się będąca nie tylko sloganem myśl: aby radość dawania stawała się większa niż radość brania. Czego życzymy sami sobie i innym. Do zobaczenia
w kolejne sierpniowe popołudnie!
R.M.J.

Więcej zdjęć na str. parafii

Prezent Matce Bożej
Jak każdego roku 26 sierpnia przeżywamy Imieniny Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie sumy odpustowej,
której przewodniczył i mówił kazanie ks. dr Dariusz Pater, nasz rodak, został uroczyście poświęcony nowy żyrandol, który jest
prezentem dla Matki Bożej. Wyrażam serdeczne podziękowanie Różom Różańcowym, które ufundowały nowy żyrandol, z naszej
parafii, ale także Różom z poza parafii. Dziękuję w imieniu całej parafii panom Marianowi Cybuchowi i Jackowi Wójcikowi za
instalację elektryczną żyrandola. Rycerzom Kolumba: Józefowi Maciągowi, Michałowi Celuchowi, Janowi Kiełbasie, Andrzejowi
Druzicowi, a także Ks. Robertowi za zawieszenie go. Mamy już nadzieję i fundusze, aby w najbliższym czasie zawiesić kinkiety
na chórze, a także w grudniu spodziewamy się czterech mniejszych żyrandoli, które zawisną przy kopule. Dziękuję jeszcze raz
wszystkim za pomoc, zaangażowanie w upiększanie naszego kościoła.

Ks. Grzegorz Roszczyk

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz. 10 – ,,kryzys przysięgowy” i Rada Regencyjna
Rewolucja lutowa w Rosji wzbudziła pewne nadzieje również w szeregach państw centralnych. Sądzono, że zakończenie
wojny na froncie wschodnim pozwoli na przerzucenie sił na front zachodni. Tym bardziej, że walczący przeciw Austrii Włosi
odnieśli poważną klęskę w Alpach. Przejściowe sukcesy spowodowały zaostrzenie stanowiska w sprawie Polaków. Od legionistów
zażądano natychmiastowego złożenia przysięgi wiernopoddańczej. Piłsudski wiedział, że włączenie się USA po stronie Ententy przechyli szalę zwycięstwa. Odmówił złożenia przysięgi i zaapelował o to samo do Legionów. Zaborcy rozpoczęli represje. Odmawiających przysięgi wcielano do armii austriackiej i wysyłano na front włoski lub osadzano w obozach internowania w Beniaminowie
i Szczypiornie. Piłsudskiego aresztowano rano 22 lipca 1917 r. i wywieziono do twierdzy w Magdeburgu. Opinia społeczna była
zbulwersowana, a TRS w proteście przeciwko internowaniom dokonała samorozwiązania. Niemcy w celu załagodzenia zaistniałej
sytuacji przekazały w ręce polskie sądownictwo, a jesienią utworzyli 3- osobową Radę Regencyjną ( prezydent Warszawy książę
Lubomirski, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, hrabia Józef Ostrowski), która miała być namiastką rządu Królestwa.
Rada Regencyjna razem z Radą Stanu wyznaczyła Jana Kucharzewskiego do uformowania rządu, który zajął się organizowaniem
polskiego szkolnictwa i sądownictwa oraz administracji. Tymczasem wzmożone działania rozpoczęła działająca w konspiracji POW.
W społeczeństwie polskim ponownie zaczęło wzrastać zaufanie do obozu niepodległościowego.
F.K.

Cofnijmy wskazówki
zegara...

W niedzielę - 2 września 1990 roku, na Mszy Świętej o godzinie 10 45 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a na sumie o godzinie 12 00 odprawiliśmy nabożeństwo
dziękczynne z procesją eucharystyczną za tegoroczne zbiory.
Kronika parafialna

FKS ŁAZY grają w B-klasie!

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

KTO NIE SŁYSZAŁ O MEDJUGORIE…….

Któż nie słyszał o małym miasteczku Medjugorie
w Bośni i Hercegowinie, gdzie nasza Najświętsza Królowa Pokoju zechciała się objawić widzącym i w objawieniach przekazywać
orędzia? Któż nie słyszał o dokonujących się tam nawróceniach,
uzdrowieniach i wielu łaskach jakie szczodrze Najświętsza
Królowa udziela proszących ją wiernych? Można rzec śmiało, że
o tym miejscu wie już cały świat. Słyszy się tam wszystkie języki
świata, a liczba pielgrzymujących ludzi sięga wielu milionów
rocznie. Piękne słowa zachęty wysłannika stolicy apostolskiej ks.
abp H. Hosera, który powiedział, abyśmy byli głosicielami dobrej
nowiny, życia w pokoju z Panem Bogiem i innymi ludźmi, zapraszające do odwiedzenia tego charyzmatycznego miejsca kultu
Maryi, są pokrzepiające.
Zainspirowani osobistymi doznaniami duchowymi podczas pobytu w tym miejscu i łaskami, jakie otrzymaliśmy od Naszej Królowej Maryi, poczuliśmy potrzebę, aby taka wierna kopia Matki
Bożej Maryi Pokoju z Medjugorie stanęła w naszym ogrodzie.
W tym celu został przygotowany ogród i nazwany “Ogrodem
Maryi”. Kilka miesięcy trwało rzeźbienie przez artystę, figury
z białego drobnoziarnistego piaskowca i przygotowanie postumentu. Figura stanęła w dniu 10 sierpnia o godzinie 6 rano. Pięć
dni później w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
15 sierpnia 2018 r. figura została poświęcona przez proboszcza
naszej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej ks. Grzegorza Roszczyka, ks. proboszcza parafii Piotra i Pawła ze SkarżyskaPogorzałe, ks. Mirosława Janowskiego oraz wikariusza tutejszej
parafii ks. Roberta Białkowskiego.
Podczas uroczystości natchnieniem Ducha Świętego
ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk ofiarował Maryi potężny
różaniec z onyksu, który teraz zdobi figurę. Bóg zapłać!
W uroczystości uczestniczyła rodzina i przyjaciele.
Bardzo szybko okazało się, że wiele osób chciałoby zobaczyć
i pomodlić się przy figurze, oddać należny hołd Królowej Pokoju.
Codziennie przyjeżdżają ludzie z miasta i okolic jak również
ludzie z naszej parafii.
Uczestniczą w modlitwie różańcowej, śpiewają apel Jasnogórski
o godz. 21:00
Zrozumieliśmy, że teraz to już nie jest tylko nasza figura, ale
wszystkich ludzi, którzy chcą modlić się przez wstawiennictwo
Maryi do naszego Boga w Trójcy Jedynego.
Nie każdy może być w Medjugorie i zobaczyć tam figurę
Mateńki, dlatego chcieliśmy zaprosić wszystkich, aby się nie
krępowali wchodzić do ogrodu Maryi na modlitwę. Wszyscy
jesteście mile widziani. Niech Maryja wszystkim Błogosławi.
D.D. Kruszyńscy

Istniejący formalnie od ponad roku osiedlowy Familijny Klub Sportowy Łazy Starachowice
tuż przed wakacjami wstąpił w szeregi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, a teraz rozpoczął zmagania w B-klasie oraz bój o Puchar Polski. Przed zawodnikami, którzy – jak podkreślają zewnętrzni obserwatorzy – indywidualnie świetni, niezwykle trudne zadanie nauczenia
się jak grać ze sobą w tak młodym zespole. Zadanie nie jest łatwe z uwagi na ograniczony
dostęp do miejskich obiektów sportowych. Zawodnikom nie straszne jednak trudności logistyczne, strugi deszczu czy letni skwar, mobilizują się i są regularnie obecni na treningach.
Statutowe zadania klubu skupiają się głównie na organizacji zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju, zarówno sprawności fizycznej jak i umysłowej członków klubu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, a także profilaktyka w zakresie zapobiegania
patologiom społecznym wśród młodzieży oraz dorosłych. Realizacja tej misji nie jest trudna,
gdyż piłka nożna i wędkarstwo – dwie dyscypliny, w których Łazy są stale aktywne – cieszą
się niegasnącą popularnością. Sport wciąż pozostaje atrakcyjną alternatywą wobec biernego
trybu życia czy nałogów.
Szczególnie istotne dla osób związanych z klubem są wartości katolickie, patriotyczne i rodzinne. Ten wymiar aktywności jest doceniany przez rodziny zawodników, które przybywają na
mecze, dopingując swoich i troszcząc się o kulturalny i socjalizujący przebieg wydarzeń sportowych. Przyszłość stowarzyszenia, jak zapewnia Zarząd, to również zaangażowanie w działalność pro-life. Dotąd Stowarzyszenie organizowało i angażowało się w inicjatywy charytatywne, jak Nocny Turniej „Dla Kasi” i Turniej „Dla Kacpra”, gdzie drużyny walczyły o Puchary
Radnego Rady Miejskiej Piotra Babickiego, czy też Turniej o Puchar Wójta Gminy Pawłów na
rzecz Łukaszka.
Do tej pory drużynie piłkarskiej udało się m.in. zadebiutować w Pucharze Polski, zwyciężyć
w Powiecie (Mirzec 2017), zająć 2 miejsce na Mistrzostwach Gminy Brody 2018, wziąć udział
w Playarenie i Lidze Halowej, zająć 3 miejsce w Turnieju dla Łukaszka, 3 miejsce w rozgrywkach StarCup, czy 3. miejsce w XII Turnieju Piłkarskim im. Stanisława Staszica, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sportowe Czarni Ruda 26 sierpnia 2017 r. Sekcja wędkarska również dopisała. W zawodach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, reprezentujący FKS
Jeremiasz Domański zajął 2. miejsce, a Eryk Skowronek – 4.
Działalność klubu związana jest z koniecznością pozyskiwania środków na realizację celów
statutowych, głównie na opłaty związane z rozgrywkami przy Świętokrzyskim Związku Piłki
Nożnej, dlatego też zarząd klubu obecnie poszukuje sponsorów. Każda, nawet incydentalna,
pomoc jest bowiem dla zawodników, pokrywających wszelkie opłaty z własnych środków, na
wagę złota.
P.R.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019
życzymy wszystkim UCZNIOM, by zdobywanie wiedzy było fascynującą
przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie,
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla
Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju.
NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY życzymy,
by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie
otoczenia.
RODZICOM zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.
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