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A Bóg, czy¿ nie we�mie w obronê swoich wy-
branych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego,
i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie? Powiadam
wam, ¿e prêdko we�mie ich w obronê. Czy jed-
nak Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy
przyjdzie?

List do Hebrajczyków. Najstarsze rêko-
pisy nosz¹ tytu³: Do Hebrajczyków, tzn.
do chrze�cijan ¿ydowskiego pochodze-
nia. Autor, który biegle w³ada grek¹,
zdradza doskona³¹ znajomo�æ Starego
Testamentu. Chodzi prawdopodobnie
o obeznanego z kultur¹ greck¹ chrze�ci-
janina pochodzenia ¿ydowskiego, pozo-
staj¹cego pod wp³ywem my�li �w. Paw³a.
List zosta³ napisany prawdopodobnie
w Rzymie, w latach 85-95. Ukazuje ca³e
bogactwo refleksji chrze�cijañskiej
i chrze�cijañskiego ¿ycia pod koniec
I wieku. Przede wszystkim zwraca siê on
z napomnieniem (13, 22) do chrze�cijan
zagro¿onych odpadniêciem od wiary.
O�rodkiem rozwa¿añ jest Jezus, Arcyka-
p³an, który przez ofiarê ze swego ¿ycia
dokona³ pe³nego odkupienia i orêduje za
swoim Ko�cio³em u Boga.

�Czy jednak
Syn Cz³owieczy
znajdzie wiarê na

ziemi, gdy przyjdzie?�
Pytanie, które stawia nam Je-

zus w dzisiejszej Ewangelii przypo-
mina nam o czasie S¹du Ostateczne-
go, który przyjdzie. Sêdzi¹ bêdzie Syn
Cz³owieczy. Bêdzie to czas ucisku
i ostatniej próby. W tym momencie
wybrani Boga, podobnie jak ta wdo-
wa z dzisiejszej Ewangelii, mog¹ li-
czyæ na pomoc i obronê Boga. W uci-
sku i trudno�ciach Ko�ció³ w sposób
szczególny modli siê i oczekuje przyj-
�cia Pana. On rzeczywi�cie przyjdzie,
modlitwa zostanie wys³uchana.

Przyj�cie to jednak mo¿e
oznaczaæ dla nas zbawienie lub potê-
pienie, zale¿y to od wiary, jak¹ znaj-
dzie Syn Cz³owieczy w momencie
swego przyj�cia. Ucisk i próba osta-
teczna bêd¹ pokus¹ dla wiary. Poku-
sa ta nie ominie te¿ wybranych. Zba-
wienie bowiem nie bêdzie dane cz³o-
wiekowi bez twardego zmagania siê,
bez wiernego wytrwania.

Przyjacielu, Bóg nie zawie-
dzie, Bóg dotrzyma s³owa, ale jak
bêdzie z nami? Pamiêtajmy, ¿e dok¹d
¿yjemy na ziemi zawsze mo¿emy
wiarê utraciæ. Pro�my wiêc Boga
o wytrwanie w wierze a¿ do koñca.

ks. Ireneusz

Pytanie Jezusa

Dniem i noc¹ jest
odmawiana w kó-
³ko modlitwa, ale
nie kr¹zy ona wo-
kó³ siebie.

Wieczna modlitwa
Wieczna modlitwa
zataczaj¹c krêgi,
coraz szersze, pro-
wadzi Ko�ció³
wprost do Boga.
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KATECHEZA
Trójca �wiêta w nauce wiary.

G³êbok¹ tajemnicê Trójcy �wiêtej wyznajemy i przyj-
mujemy w wierze niezliczon¹ ilo�æ razy. Ka¿dy znak krzy¿a jest przy-
zywaniem Boga Trójjedynego. Znakiem tym rozpoczynamy dzieñ i go
koñczymy, poprzedzamy i koñczymy nasze posi³ki, jazdê samocho-
dem, wi¹¿emy z krzy¿em, a zatem i z Trójc¹ �wiêt¹, nasz¹ modlitwê
i ca³e ¿ycie. Wiara w Trójcê �wiêt¹ zapocz¹tkowuje równie¿ nasze
przymierze z Bogiem, poniewa¿ w imiê Ojca i Syna i Ducha �wiête-
go otrzymujemy chrzest.

Zobaczmy co w³a�ciwie kryje siê pod pojêciem Trójcy �wiêtej kie-
ruj¹c siê Katechizmem Ko�cio³a Katolickiego. Prawda, ¿e Bóg jest
Trójc¹ �wiêt¹ jest dogmatem wiary, czyli prawd¹ pochodz¹c¹ z Ob-
jawienia Bo¿ego (Pisma �w.), wydobyt¹ i zinterpretowan¹ przez teo-
logów, podan¹ przez Ko�ció³ ludziom do nieodwo³alnego przylgniê-
cia przez wiarê. I tak:

1) Trójca jest jedno�ci¹ - wierzymy w jednego Boga w trzech Oso-
bach, a nie w trzech bogów. Jedno�æ Osób Boskich le¿y w jednej
Bo¿ej naturze, któr¹ posiadaj¹.

2) Osoby Boskie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ relacjami pochodzenia -
Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny. Ojciec rodzi Syna, Syn jest
zrodzony, a Duch �wiêty Tym, który pochodzi od Ojca i Syna.

3) Osoby Boskie pozostaj¹ we wzajemnych relacjach, które oddaj¹
imiona Osób Boskich - Ojciec pozostaje w relacji do Syna, Syn do
Ojca, a Duch �wiêty w relacjach do Ojca i Syna.

Ta jedno�æ Osób Boskich uwidacznia siê w ca³ym dziele Zbawie-
nia: Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi, jeden jest
Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden jest Duch �wiê-
ty, w którym jest wszystko.

Streszczaj¹c ten dogmat - inna jest Osoba Ojca, inna Syna, inna
Ducha �wiêtego, lecz jedno jest Bóstwo, które powinno odbieraæ z na-
szej strony równ¹ chwa³ê.

O wnioskach, które dla nas wyp³ywaj¹ z tej prawdy wiary w na-
stêpnej katechezie.

ks. Tomasz

Sobota - godz. 9.00 przed plebani¹ zbiera siê coraz wiêcej� ch³opców. Zaczynam
siê zastanawiaæ, czy to rajd mêski, ale chyba nie, bo jest a¿ 7 (!) dziewczyn. Ch³opców
jest ok. 5 razy wiêcej, ale trudno. Ruszamy do Mazowszan. Nasz opiekun ks. Tomasz
Makarewicz próbuje umiliæ nam drogê �piewem i gr¹ na gitarze. Niestety wiêkszo�æ
mêskiej grupy nie ma chêci, wiêc swoje talenty ujawniaj¹ wy³¹cznie dziewczêta, oczy-
wi�cie z ksiêdzem na czele.

Dochodzimy na miejsce o 11.00. Zaczyna siê mecz: nasi - kontra ch³opcy z Mazow-
szan. Pierwsz¹ po³owê wygrywamy. Nic dziwnego, kibicuj¹ce dziewczyny z rêcznie
robionymi pomponami i okrzykami dodaj¹ chêci do gry. Niestety druga po³owa nie jest
dla nas tak pomy�lna oraz tak¿e koñcowy wynik, ale i tak wszyscy wiedz¹, ¿e nasi
ch³opcy oazowi i m³odzi ministranci s¹ najlepsi.

Po wyczerpuj¹cym wysi³ku udajemy siê na ognisko i zas³u¿ony posi³ek. Pó�niej ju¿
tylko zbieramy rzeczy i jedziemy do ukochanych domków, aby odpocz¹æ 1 godz. i udaæ
siê na Mszê oazow¹.

Znowu godzina przerwy i tym razem m³odzie¿ oazowa udaje siê na chwalenie oazo-
we. Po 6 godzinach tañca wszyscy s¹ padniêci i bardzo zmêczeni. Sprz¹tamy salki i uda-
jemy siê do domu spaæ.

Trzeba przyznaæ, ¿e dzieñ obfitowa³ w atrakcje. Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê
ksiê¿om: Józefowi Wólczyñskiemu, Tomaszowi Makarewiczowi, Tadeuszowi Nowko-
wi oraz Zygmuntowi Zymliñskiemu.

Sylwia Buchacz

10. X. - �pracowity� dzieñ dla oazowiczów

�Spójrz - miedzianolistny pa�dziernik
Ju¿ sennie chyli siê na drug¹ po³owê�
Dni takie krótkie - raz mgliste, raz z³ocisto s³oneczne�
-To ju¿ piêtnasty dzieñ tego miesi¹ca?
-Tak. W³a�nie. Oto prze�liczna �w. Jadwiga
Tam, w szczê�liwym niebie,
Siedz¹c bliziutko Matki Naj�wiêtszej
do Jej stóp przytula z mi³o�ci¹
sw¹ zawsze m³od¹, jasnow³os¹ g³owê
I co� jej cichutko delikatnym g³osem - �piewa;
W zas³uchaniu, ciekawie, �nadstawiaj¹ uszu�
Wszystkie, spowite w �nie¿no - ró¿ane kwiaty

- niebiañskie drzewa,
chc¹c melodiê us³yszeæ�
Ptaszki, ukryte w listowiu drzew owych
otwieraj¹ w zachwycie dziobki, takie cudownie piêkne

bajecznie kolorowe - i z uniesieniem,
radosny koncert czy to graj¹, czy �piewaj¹�
S³yszysz? (Wiele mo¿na us³yszeæ w tej jesiennej ciszy).
Jedno jest pewne: Ptaszêta niebieskie, ile si³ w gardzio³kach
i uczucia w sercach -
- Na swój sposób Matuchnê Bo¿¹
(i - towarzysz¹c¹ Jej zawsze Jadwigê �wiêt¹),
Nieopisan¹ rado�ci¹ i mi³o�ci¹ ogromn¹ - wys³awiaj¹�

A tym czasem - u nas, tu na Bo¿ej ziemi
trwa spokojna praca:
Doro�li ludzie, i mali ch³opcy z roze�mianymi oczami,
i u dziewczynki w kolorowych sukienkach
z rumianymi buziami, niebieskimi, czarnymi, czy zielonymi oczami
I p³owymi niesfornymi czuprynkami

Dooko³a zielonych jab³oni
(które tego roku tak dorodnie obrodzi³y);
S³odko - kwaskowe, soczyste jab³ka
do swych koszy i koszyczków skrzêtnie zbieraj¹.
A rozmawiaj¹ ze sob¹ tak:
- Czy wiesz? To ju¿ dzieñ �w. Jadwigi,
a przecie¿, jak g³osi �liczne przys³owie:
��wiêta Jadwiga - w plecionym koszu
z³ociste, czerwone i zielonkawe jab³ka d�wiga�.
Tak. Jesieñ w pe³ni� w powietrzu cisza
I ziemskie ptaki trwaj¹ w milczeniu;
JADZIE! JADZIULKI, JADWIGI, �JAD�KI�!
Ile¿ s³odyczy w waszym imieniu!
I tyle dobra, w s³odyczy, piêkna�
Tym wszystkim Dobry Bóg was obdarzy³;
W dniu swej patronki - �wiêtej Jadwigi -
Przyjmijcie dobre ¿yczenia w darze!
Niech wam siê szczê�ci zawsze i wszêdzie
A Matka Bo¿a Wasz¹, Najlepsz¹ i Najs³odsz¹
Opiekunk¹ na wieki bêdzie!

Spó�nione ¿yczenia dla wszystkich pañ i dziewczynek
o imieniu Jadwiga.

Katarzyna Wilczyñska

�wiêta Jadwiga - naszym piêknym wzorem
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�Ko�ció³ pielgrzymuj¹cy
jest misyjny ze swej natu-
ry, poniewa¿ swój pocz¹tek
bierze wedle planu Ojca
z pos³ania Syna i z pos³ania
Ducha �wiêtego.� (Dekret
o dzia³alno�ci misyjnej Ko-
scio³a)

Poniewa¿ ca³y Ko�ció³
jest z natury swej misyjny,
dlatego dzie³o ewangeliza-
cji jest podstawowym zada-
niem wszystkich jego
cz³onków.

Papie¿ Jan Pawe³ II w En-
cyklice Redemptoris missio
pisze: �w�ród ró¿nych form
uczestnictwa w pomocy
misjom pierwsze miejsce
zajmuje wspó³praca ducho-
wa: modlitwa, ofiara i �wia-
dectwo ¿ycia chrze�cijañ-
skiego�.

Wzywa zatem wszyst-
kich, aby nie poddaj¹c siê
pesymizmowi, potwierdzi-
li sw¹ wiarê w dzia³anie
Ducha �wiêtego, który
wszystkich wierz¹cych
wzywa do �wiêto�ci i do
udzia³u w misji.
Statystyka misyjna ze

�wiata katolickiego

Afryka
liczba katolików  -
107.077.000 - 15%
Ameryka Pó³nocna -
liczba katolików -
208.276.000 - 46%
Ameryka Po³udniowa
liczba katolików -
276.090.000 - 88%

Azja
liczba katolików -
101.210.000 - 3%

Tydzieñ Misyjny

Tak, tak� To ju¿ pi¹ty rok pracy rozpo-
czêli�my we wrze�niu nad popularnym pi-
semkiem: �Moja Parafia�.

A by³o to tak� Pewnej wrze�niowej nie-
dzieli 1994 r., po wszystkich Mszach �w.
ksiê¿a ówcze�nie u nas pracuj¹cy, czytali
ciekaw¹ informacjê. Otó¿: �Przymierzamy
siê do redagowania w³asnego pisemka para-
fialnego, odzwierciedlaj¹cego ¿ycie naszej
parafii (i nie tylko), prezentuj¹cego ciekawe
postacie �wiêtych, itp� Do wspó³pracy za-
praszamy chêtnych, którzy lubi¹ pisaæ, do-
strzegaj¹ piêkno �wiata (i jego problemy!)
i czuj¹, ¿e mogliby siê w takiej pracy reali-
zowaæ.� Pierwsze zebranie, które, o ile do-
brze pamiêtam, odby³o siê w sali nr 7, prze-
biega³o w atmosferze pe³nej entuzjazmu i za-
pa³u. Pamiêtam, ¿e niemal wszystkie miej-
sca by³y zajête. Dominowa³a g³ównie m³o-
dzie¿, choæ i starszych nie brakowa³o! Wszy-
scy s³uchali pilnie s³ów m³odziutkiego ksiê-
dza Piotra Banacha, który opiekowa³ siê
przez ten pierwszy rok nasz¹ �gazetk¹�,
udziela³ cennych rad� Piêkny by³ ten pierw-
szy rok pracy z ksiêdzem Piotrem.

Od pocz¹tku, tzn. od wrze�niowych dni
�94 roku do dzi� - redaktorem naczelnym
�Mojej Parafii� jest Agnieszka Gawlik.

Od pierwszych dni równie¿, jej zastêpc¹ jest
S³awomir Soliñski, a funkcjê dyrektora do
spraw technicznych pe³ni w naszej redakcji
Grzegorz Stêpieñ. Ca³a ta trójka - to ludzie
m³odzi jeszcze, ale pracuj¹cy z ogromnym en-
tuzjazmem i zaanga¿owaniem.

Tamten rok przelecia³ niczym �sen z³oty�
i z ¿alem po¿egnali�my ks. Piotra w czerwcu
1995 roku. Wyjecha³ on do Austrii. Przez na-
stêpne trzy lata pracowa³ z nami ks. Stani-
s³aw Korzeniowski. Ten bardzo m³ody ksi¹dz
s³u¿y³ nam w ka¿dej chwili rad¹ i pomoc¹
w redagowaniu ka¿dego nowego numeru. To
on udziela³ nam w ka¿dy poniedzia³ek go-
�cinnie swojego pokoju, gdzie zarazem mie-
�ci³o siê biuro �Mojej Parafii�. Panowa³a tu
prawdziwie rodzinna atmosfera, a �ksi¹dz
Sta�� - jak o nim mówili�my - by³ zawsze
ogromnie u�miechniêty i weso³y. We wrze-
�niu tego roku wyjecha³ i on do Austrii.

Obecnie opiekuje siê nami ks. Ireneusz
Chmielowski, który ma wiele pomys³ów do-
tycz¹cych redagowania naszej gazetki.
W Redakcji przyby³o kilka nowych osób.
Ksi¹dz Ireneusz zna nas dobrze, bo ju¿ kilka
lat pracuje w naszej parafii.

Katarzyna Wilczyñska

Nasza �gazetka� parafialna wkrótce jubilatk¹ zostanie�

Zbli¿amy siê wielkimi krokami do
Dwusetnego numeru �Mojej Parafii�.
Jednocze�nie bêdzie to pi¹ty rok naszej
pracy. Ten podwójny Jubileusz pragnie-
my uczciæ w sposób szczególny uroczy-
st¹ Eucharysti¹, podczas której bêdzie-
my dziêkowaæ Bogu za te kilka lat na-
szej dzia³alno�ci, za Jego opiekê nad
nami, za wspania³ych czytelników
i wspó³pracowników. Po Mszy �w. za-
prosimy naszych czytelników, zarówno
doros³ych jak i tych najm³odszych, na
festyn z konkursami, gor¹cymi kie³ba-
skami i �piewem.

Ka¿de dzie³o, jednak, wymaga
wsparcia finansowego. Rozpoczynamy
wiêc akcjê �Z³otówka�. Niech ta sym-
boliczna moneta jednoz³otowa z³o¿ona
do puszki bêdzie wk³adem ka¿dego
z nas w u�wietnienie �wiêta Gazetki Pa-
rafialnej - gazetki ka¿dego parafianina
Parafii �w. Józefa. Za wszystkie ofiary
serdecznie dziêkujemy.

Redakcja

Europa
liczba katolików -
288.953.000 - 40%

Oceania
liczba katolików -
7.760.000 - 28%

Licza ludno�ci w �wiecie -
5.689.374.000
Liczba katolików -
989.366.000 - 17%
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¯YCZENIA

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedziel¹ Misyjn¹, któr¹ rozpoczyna-
my tydzieñ szczególnej modlitwy za misje Ko�cio³a.
Ró¿aniec: dzi� o godz. 17.00 i w tygodniu o godz. 17.30 ofiaru-
jemy w intencji misjonarzy i misjonarek pracuj¹cych w krajach
misyjnych.
Dzi� koncelebrowanej Mszy �w. o godz. 13.00 bêdzie przewodniczy³ Ks. Bp
z Rwandy.
Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one dzi� na tacê na cele misyjne Ko�cio³a.

2. W listopadzie odprawiaæ bêdziemy codziennie Mszê �w. i odmawiaæ ró¿aniec za
zmar³ych, których imiona bêd¹ nam podane. Ponadto za tych zmar³ych bêdzie-
my odprawiaæ w naszych ko�cio³ach pallotyñskich, codziennie przez ca³y mie-
si¹c listopad 12 Mszy �w. W tym roku bêd¹ równie¿ wypominki roczne po³¹czo-
ne ze Msz¹ �w. i ró¿añcem w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca.

3. M³odzie¿ klas VIII Szko³y Podstawowej nr 23 i ich rodziców zapraszamy na
Mszê �w. w pi¹tek, 23 pa�dziernika o godz. 16.30 do ma³ego ko�cio³a.

4. Spotkanie dla rodziców dzieci klas II Szko³y Podstawowej nr 23 odbêdzie siê
22 pa�dziernika o godz. 17.00 w �wietlicy szkolnej.

5. Przed wej�ciem do Ko�cio³a m³odzie¿ z Ruchu �wiat³o-¯ycie w dzisiejsz¹ i na-
stêpn¹ niedzielê bêdzie sprzedawaæ znicze nagrobkowe. Dochód ze sprzeda¿y
tych zniczy jest przeznaczony na pomoc dla dzieci i m³odzie¿y z biednych ro-
dzin z naszej parafii, aby im umo¿liwiæ wyjazd na oazy wakacyjne w przysz³ym
roku. Cena mniejszego znicza 1 z³oty, a wiêkszego 2 z³ote. Z serca dziêkujemy
za wszelkie ofiary z³o¿one na ten cel.

We wrze�niowym numerze �Mojej Parafii� og³oszo-
ny zosta³ konkurs malarski dla dzieci. Redakcja zachê-
ci³a wówczas, by najm³odsi czytelnicy naszej gazetki
namalowali to, co widzieli podczas wakacyjnego wy-
poczynku.
Poniewa¿ skoñczy³ siê czas dostarczania prac do Ksiê-
garni Parafialnej, pora na podsumowanie.
Z ca³¹ pewno�ci¹ mogê napisaæ, ¿e dzieci sprawi³y siê
na medal. Przedstawi³y na swoich rysunkach wszystko
to, co utkwi³o im w pamiêci, a wiêc: s³oñce, chmurki,
niebo, morze, drzewa, opalaj¹cych siê ludzi na pla¿y,
zwierz¹tka i lataj¹ce owady.

Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê pani Justynie
Sambor - nauczycielce z Publicznej Szko³y Podstawo-
wej Nr 9, która zachêci³a swoj¹ klasê 0
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 do udzia³u

w konkursie i przekaza³a panu Darkowi (Ksiêgarnia Pa-
rafialna) widoczki swoich wychowanków. Dostarczy³
tak¿e swoj¹ pracê (jak¿e estetycznie i piêknie wykona-
n¹) Jakub Czubak, który wspomina swoj¹ wêdrówkê
po górach. �Moja Parafia� jednak nie jest w stanie
przedstawiæ wszystkich prac. Drukuje tylko 5 obraz-
ków, które zosta³y wybrane losowo. Bardzo chcia³am
podziêkowaæ wszystkim dzieciaczkom za rysunki, które
przepe³nione s¹ ciep³ymi i kolorowymi barwami, oraz
ciekawymi pomys³ami.

KONKURS �WAKACYJNY OBRAZEK� - ROZWI¥ZANY!

Ochrzczeni zostali:

Zuzanna Ma³gorzata Gregorczyk,
Dagmara K³ys,
Justyna Walesic,
Natalia Krawczyk,
Grzegorz Adam Farbi�,
Piotr Mateusz Damiel,
Piotr Marian Bednarczyk,
Rados³aw Bukalski,
Sylwia Piwowarczyk,
Patryk Pawe³ Sieradz.

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Joanna Anita Mruga³a
i Jacek Cezary Sobczyk,
Bogus³awa Gmyrek
i Cezary Majewski,
Aneta Wasil
i Daniel Bienias,
Edyta Górka
i Grzegorz Artur Wrochna.

Odeszli do Pana:

Krystyna Ja�kiewicz - lat 63,
Zygmunt Kawecki - lat 55.

W 40. rocznicê �lubu Heleny i Bronis³awa,
w 9. rocznicê �ubu Ewy i S³awomira,
w 6. rocznicê �lubu Anny i Jaros³awa,
w 2. rocznicê �lubu Anety i Mariusza,
w 2. rocznicê �lubu Klaudii i Jacka,
w 72. rocznicê urodzin Heleny,
w 50. rocznicê urodzin El¿biety,
w 22. rocznicê urodzin £ukasza,
w 18. rocznicê urodzin Karola b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego i opieki Naj�wiêtszej
Marii Panny ¿yczy Redakcja.

Pragnê jeszcze zachêciæ do udzia³u w kolejnym kon-
kursie dzieciêcym na najciekawsz¹ i najpiêkniejsz¹ laur-
kê dla Ojca �wiêtego.
P.S. Nagrody dla ca³ej klasy 0

3
 i Jakuba Czubaka do

odebrania w Ksiêgarni Parafialnej.
Magda Kowalska


