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„Ja jestem bramą. 
Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie.”

I V N IEDZIEL A W IELK A NOCNA

E WA N G E L I A :  J  10 ,  1 -10

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Świat, w którym żyjemy, bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia nas wiara.”

Brama, drzwi, wejście. Aby wejść do klatki schodowej trzeba 
znać kod. Często zatrzymujemy się przed drzwiami bezradni. 
Nie znamy kodu. A do nieba? Też trzeba przejść przez bramę. 
Jaki jest kod, abyśmy mogli przekroczyć próg bramy? 
Odpowiada na to dzisiejsza Ewangelia. „Ja jestem bramą” 
- mówi Jezus. Podaje nam kod, na który składa się Jego 
nauka, wiara, Dekalog. Czy jednak czasem nie zatrzymujemy 
się przed tą bramą, bo zapomnieliśmy kodu? Szukamy innego 
wejścia, wygodniejszej furtki, własnej bramy, którą ustawiamy 
obok. Tymczasem zbawienie można osiągnąć przekraczając 
tylko jedyną bramę Jezusową. Wejście tą bramą umożliwia 
nam przyjęcie Jego stylu relacji z innymi. To troska o dobro 
drugiego człowieka.

11 maja 2014 r.

T Y G O D N I K  PA R A F I I 
ŚW.  JÓZEFA W RADOMIU

Pani Katarzynie Wilczyńskiej,
niestrudzonej Redaktorce naszej Gazetki, 

oddanej „Mojej Parafii” od pierwszego jej numeru, 
aż do dzisiejszego wydania tysięcznego, 

życzymy z okazji imienin, 
a także dziękując za tysiąc 

sumiennych i pracowitych spotkań w Redakcji,
aby każdego dnia odkrywała 
wszechobecną miłość Boga

i doświadczała przyjaźni od bliskich.
Życzymy, by Bóg obdarzał zdrowiem, 

siłą i pogodą ducha. 
Życzymy długich lat życia w pięknej miłości!

Ż Y C Z E N I A
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CHCEMY WIELBIĆ CIĘ, PANIE, NASZĄ GAZETKĄ

Historia 1994 - 2014 - ….

Rok 1994 - listopad... Wydajemy 
pierwszy numer Gazetki parafialnej 

I co dalej? 

Zaczęło się to wszystko - przygoda 
z tak dziś popularną Gazetką - już 
dosyć dawno, bo prawie 20 lat 
temu...

Był pochmurny, deszczowy dzień 
listopada 1994 roku. Na początku 
tamtego miesiąca, po wszystkich 
Mszach świętych niedzielnych 
można było usłyszeć ogłoszenie, 
że rozpocznie się wydawanie 
parafialnej Gazetki. Księża ówcześnie
pracujący w naszej parafii informowali, 
że odbędzie się zebranie dla osób, 
które posiadają pewne predyspo-
zycje (no i oczywiście zdolności 
poetyckie, malarskie, graficzne, itp.), 
aby można było rozpocząć redago-
wanie tego typu pisemka. Będzie 
to novum dla mieszkańców 
Młodzianowa i Ustronia, bo prawie 
nigdy do tej pory (tzn. do roku 
1994), żadna taka gazetka nie 
ukazywała się.

Pamiętam... Ogłoszenie to zwabiło 
do nieistniejącej już dziś salki, przy 
starym, zburzonym już dziś kościele,
wielu parafian - ludzi starszych, 
w wieku średnim, młodzieży i dzieci 
z podstawówki. Było wesoło, 
gwarno i głośno... Po chwili jednak 
wszyscy ucichli w pewnym napięcia 
oczekiwaniu, bo do sali wszedł, 
młodziutki wówczas, ks. Piotr 
Banach SAC. (On to właśnie był 
pomysłodawcą i inicjatorem utwo-
rzenia takiej gazetki). Wszyscy z 
ogromnym zainteresowaniem 
wsłuchali się w słowa ks. Piotra... 
A on zaproponował, że mogłoby 
w naszej parafii powstać niewielkie 
objętościowo pisemko, będące
wiernym odbiciem katolickiego 

życia parafii Młodzianów - Ustronie. 
Pamiętam – ks. Piotr postawił 
zwłaszcza na energicznych młodych 
ludzi pełnych inicjatywy, mających 
jakieś, ukryte nawet może, talenty 
do rysowania; literackie - do 
redagowania artykułów, reportaży; 
czy może nawet poetyckie - lubią 
i potrafią pisać wiersze. Ks. Piotr 
liczył również na dzieci, które 
mogłyby poprowadzić w Gazetce 
kącik dla najmłodszych - rebusy, 
zagadki, krzyżówki, szarady, itp.

Należało też nadać Gazetce jakiś 
tytuł. I tak, już na drugim spotkaniu 
wszyscy doszliśmy do wniosku, 
że nasz tygodnik będzie nosił tytuł 
„MOJA PARAFIA”.

Oczywiście na początku został 
powołany Zarząd Redakcji. Redak-
torem naczelnym została Agnieszka 
Gawlik. 

Pamiętam, że kiedy opiekunem 
duchowym był ks. Piotr, każde 
nasze spotkanie odbywało się 
w starym budynku plebanii przy 
ul. Wiejskiej 2. I co było wtedy takie 
piękne - każde spotkanie rozpo-
czynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. 
(Tak zresztą czynimy do dnia 
dzisiejszego.)

Ks. Piotr pracował z nami przez 1 rok. 
Potem opiekunem duchowym 
został ks. Stanisław Korzeniowski SAC. 
Ks. Staś miał wciąż nowe, ciekawe 
pomysły dotyczące Gazetki i wcielał 
je w życie. Uważnie słuchał każdego,
kto miał coś do powiedzenia na 
temat Gazetki. Delikatnie przekazywał 
swoje niekiedy krytyczne uwagi, 
lecz czynił to tak, aby nie zranić
nikogo. Praca z nim była jednym 
pasmem radości i entuzjazmu. 
Jednak, gdy upłynęły trzy lata pracy
z ks. Stanisławem, czuliśmy, że i on 
wkrótce nas opuści. I tak też się stało. 
Został przeniesiony do Austrii, 
a naszym opiekunem duchowym 
został ks. Ireneusz Chmielowski SAC, 
który już pracował w naszej parafii.

W roku 1988 Redaktorem naczelnym 
została Magda Kowalska. Ks. Irek 
został przeniesiony do Lublina 
w 2000 roku. Pożegnanie z nim 
było bardzo trudne. Nowym opieku-
nem duchowym został ks. Sylwester 
Fiećko SAC. Ogromnie kochał muzykę. 
Organizował całej Redakcji wyjścia 
do kina. 

Nadszedł rok 2007... Ks. Sylwek 
odchodzi z naszej parafii. Pożegnanie 
było bardzo trudne. Ciężko było 
powstrzymać się od łez. No cóż... 
Ksiądz pracował z nami 7 lat! Na 
szczęście ks. Sylwester korespon-
dował z nami dosyć długo. Mamy 
od niego pamiątkowe pocztówki 
z różnych zakątków świata (nawet 
z Chin!). Pozostawił nam też kolorowe, 
pamiątkowe zdjęcia z różnorodnych 
uroczystości w plenerze. Organizo-
waliśmy sobie z nim różnego typu 
wesołe ogniska, w dawnym ogrodzie 
starej plebanii. Było to latem, jesienią 
i późną wiosną.

Potem opiekunem duchowym został 
ks. Robert Kaim SAC. Z nim też bardzo 
miło się pracowało, a szczególnie 
rozmawiało na wiele interesujących 
tematów. 

W miarę upływu lat zmieniał się 
skład Redakcji, no i oczywiście 
charakter Gazetki. Czasem bardziej, 
a czasem nieznacznie tylko, zmie-
niała się jej szata graficzna. Ktoś 
inny wykonywał ilustracje do niej, 
ktoś inny układał pomysłowe 
krzyżówki. 

Wesoły, bardzo energiczny 
ks. Wojciech Jurkowski SAC też 
pozostanie na długo w naszej 
pamięci. Pracował on z nami po 
odejściu z naszej parafii ks. Roberta. 
Od roku 2010 w skład Redakcji 
wszedł ks. Paweł Śliżewski SAC 
(po odejściu z naszej parafii ks. Wojtka).

Dalszy ciąg na 3 stronie.
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Początkowo Gazetka ukazywała 
się w małym formacie (mniej 
więcej wielkości kartki papieru 
formatu A5). Lecz trwało to krótko. 
Już od kilkunastu lat Gazetka 
ma format A4.

Jak wspominałam, sukcesywnie 
zmieniał się skład osobowy naszej 
Gazetki. To zupełnie naturalne. 
Młodzi ludzie współpracujący ze 
sobą w Redakcji przyjaźnili się, 
a potem - działo się tak, że czując 
do siebie wzajemną sympatię, 
a potem miłość, wstępowali 
w związki małżeńskie. 

Obecnie, już od kilku lat, skład 
Redakcji zmniejszył się diame-
tralnie. Miłą rzeczą są nasze 
cotygodniowe spotkania, 
a także spotkania opłatkowe 

czy wiekanocne. Od czasu do 
czasu spożywamy wspólnie 
smaczne kolacje. 

Bardzo pragniemy, by do naszej 
Redakcji przychodziły osoby 
ze świeżymi pomysłami. 

To, czego dokonujemy w Gazetce, 
czynimy nie tylko dla siebie, czy 
mieszkańców parafii Młodzianów 
- Ustronie, ale przede wszystkim 
dla naszego ukochanego Ojca 
w niebie!

NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY
PRZEZ NASZĄ PRACĘ 

NAD GAZETKĄ.

Chwała Tobie, Panie!

Katarzyna Wilczyńska

Sakrament chrztu świętego 
w kwietniu przyjęli:

Karol Filip Nowakowski
Alicja Celniak

Aleksander Robert Komorek
Filip Badowski

Aleksandra Maja Kościów
Igor Stanikowski
Marcel Grudzień

Nikodem Lutkowski
Kornelia Natasza Czerwiec
Monika Kornelia Jankowicz

Szymon Sikora
Alicja Rudka

Nikodem Wójcik
Nicola Lilianna Lewińska

Nadia Mucha
Nikola Węgrzynowska
Jeremiasz Fabian Kocia

Zuzanna Walkiewicz
Emilia Nierubliszewska

Emilia Tkaczyk
Julian Majewski
Liliana Cieślak

Liwia Kula
Filip Kalinowski
Bolesław Molga

Szymon Stanisław Świech
Amelia Góralska

Antoni Przyborek
Piotr Żyła

Bruno Sobczak
Jan Chrobotowicz

Panie Jezu, 
dziękujemy Ci za naszą Gazetkę.
Za jej 1000 numerów 
i za prawie 20 lat istnienia.

Dziękujemy, 
że dajesz nam każdego tygodnia czas,
byśmy pogłębiali swoją wiarę.

Czytamy, Panie, różne teksty.
Różne wiadomości dochodzą do nas...
Przez telewizyjne wiadomości, 
przez radio, przez internet...
Przez gazety, które kupujemy w kiosku...

Dziękujemy, 
że przez naszą parafialną Gazetkę
chcesz karmić nas, Panie, SWOIM Słowem,
SWOIMI wiadomościami...

Co tam, Panie, słychać, w niebie?
Co tam, Panie, słychać, w naszych sercach?

Co w nich słychać, byśmy bardziej kochali...
Bardziej chcieli...
Bardziej troszczyli się...

Prosimy Panie, aby nasza Gazetka 
niosła tylko Twoje Słowo.
By budowała naszą parafię
jako miejsce miłości, 
pokoju i przebaczenia...

Dziękujemy Ci, Panie, 
za każdego człowieka, 
który włożył choćby odrobinę 
swojego serca w „Moją Parafię”.

Dziękujemy za każdego kapłana, 
za każdego redaktora,
za każdego sympatyka, 
za każdego ofiarodawcę, 
a przede wszystkim 
za każdego Czytelnika.

Dziękujemy, że dzięki Twojej łasce, 
możemy stawać się lepsi, mądrzejsi, 
świętsi...

Prosimy Cię, Panie, 
aby nasza Gazetka trwała, rozwijała się...

Prosimy Cię, Panie 
o gorliwych redaktorów...
Prosimy o hojnych ofiarodawców...
Prosimy, byśmy mieli wsparcie...

Prosimy, byśmy byli pełni Twego Ducha...
     

Amen.

MODLITWA 
TYSIĄCA SERC

Mateusz Krzętowski /l. 30/
Marek Dariusz Oździński /l. 42/

Paweł Roman Filipiak /l. 46/
Maria Waligórska /l. 52/

Wiesław Krzysztof Tomczyk /l. 60/
Andrzej Jan Lodziński /l. 60/
Wiesław Adam Kolbus /l. 67/

Wiesław Kalita /l. 68/
Irena Kołodziejczyk /l. 79/

Zofia Teresa Bąk /l. 82/
Helena Fijoł /l. 83/

Czesław Hajduk /l. 87/
Marianna Wójcik /l. 89/

Odeszli 
w kwietniu do Pana:

Sakrament małżeństwa 
w kwietniu przyjęli:
Katarzyna Michnikoska 
i Marcin Chmielewski

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Nie mów dziecku: 
„zrobisz to, bo ja tak chcę”. 

Jeśli musisz czegoś zabronić, 
zawsze to uzasadnij.”
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D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y,  D R O D Z Y  PA R A F I A N I E !
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

11 maja 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ignacy, Franciszek
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 14a. 36-41
PSALM 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
1 P 2, 20b-25
EWANGELIA: J 10, 1-10

12 maja 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Joanna, Dominik
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3
EWANGELIA: J 10, 11-18

13 maja 2014r. – WTOREK
Imieniny: Robert, Serwacy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30

14 maja 2014r. – ŚRODA
Św. Macieja, Apostoła
Imieniny: Bonifacy, Maciej
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM: 113, 1-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

15 maja 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Zofia, Izydor, Jan
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13,13-25
PSALM 89, 2-3. 21-22. 25 i 27
EWANGELIA: J 13,16-20

16 maja 2014r. – PIĄTEK 
Św. Andrzeja Bobli, Prezbitera 
i męczennika
Imieniny: Małgorzata, Andrzej
LITURGIA SŁOWA:
Ap 12, 10-12a
PSALM 34, 2-9
EWANGELIA: J 17, 20-26

17 maja 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Sławomir, Weronika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1.2-3ab.3cd-4
EWANGELIA: J 14, 7-14

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Powołania do Służby 
w Kościele. Nabożeństwo majowe o nowe, liczne i święte powołania 
kapłańskie i zakonne, dzisiaj o godz. 1700. Podczas tego Nabożeństwa 
podziękujemy też Panu Bogu za tysięczny numer naszej Gazetki parafialnej.

2. We wtorek, 13 maja, przypada liturgiczne Wspomnienie NMP z Fatimy. 
Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących, 
rozpoczniemy od modlitwy różańcowej o godz. 830. Podczas tej modlitwy 
będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. O godz. 900 Msza święta, 
a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. W piątek, 16 maja, pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji o godz. 1730, 
następnie o godz. 1800 Msza święta, a po niej modlitwa różańcowa 
i procesja fatimska z figurą Matki Najświętszej. Podczas procesji 
zaśpiewamy Litanię loretańską. Prosimy o przyniesienie świec.

4. W przyszłą niedzielę, 18 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci 
z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały dzień 
Rocznicy Pierwszej Komunii świętej. Próby dla tych dzieci w poniedziałek, 
wtorek i środę o godz. 1850. Spowiedź dla dzieci i rodziców - w sobotę 
o godz. 930.

5. W przyszłą niedzielę, 18 maja, o godz. 1600 Msza święta i Nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na Godowie.

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na warsztaty 
o Mszy świętej pod hasłem: „On tu Jest”. Rozpoczęcie warsztatów 
w środę, 14 maja, o godz. 1900, w kaplicy Świętej Rodziny.

7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na 
autokarową pielgrzymkę do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 
17 maja. Wyjazd o godz. 445. Koszt: 45zł. Zapisy pod numerami 
telefonów podanymi w gablotach.

Drodzy Parafianie,  Drodzy Czytelnicy! 
Drodzy Dawni Redaktorzy z Rodzinami!

Serdecznie zapraszamy dziś na Nabożeństwo majowe,
dziękczynne za 1000 numerów naszej Gazetki.

I prosimy o to, by pomodlić się w tym tygodniu
Modlitwą Tysiąca Serc. Redakcja


