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Jezus powiedzia³: �Przyjdzie czas, kiedy z
tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na
kamieniu, który by nie by³ zwalony�. Zapyta-
li Go: �Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I Jaki
bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?� Jezus
odpowiedzia³: �Strze¿cie siê, ¿eby was nie
zwiedziono. Przez swoj¹ wytrwa³o�æ ocalicie
wasze ¿ycie�.

Listy do Koryntian. Nowy Testament
zawiera dwa listy �w. Paw³a do chrze-
�cijañskiej wspólnoty korynckiej. 1
Kor 5, 9 i 2 Kor 2, 4 wskazuj¹, ¿e by³y
jeszcze inne. 1 Kor, wys³any z Efezu
(53 - 55 r.), daje odpowied� na pytania
wspólnoty dotycz¹ce rozumienia pa-
mi¹tki Ostatniej Wieczerzy, zbawcze-
go znaczenia krzy¿a Chrystusa, zna-
czenia zmartwychwstania i poprawne-
go korzystania z charyzmatów. W 2
Kor �w. Pawe³ broni swego urzêdu
apostolskiego i zwraca siê do Koryn-
tian z pro�b¹ o zorganizowanie zbiór-
ki na rzecz ubogich we wspólnocie je-
rozolimskiej (rozdz. 8 i 9).
Listy do Tesaloniczan (1 i 2). Ich ad-
resatem jest wspólnota chrze�cijañska
w Tesalonice (dzisiaj Saloniki, Gre-
cja). 1 Tes to najstarsze zachowane
pismo �w. Paw³a i najstarsze pismo
NT w ogóle. 2 Tes pochodzi prawdo-
podobnie od ucznia �w. Paw³a; zawie-
ra napomnienia, by wobec opó�nia-
nia siê powtórnego przyj�cia Chrystu-
sa - o którym pierwsi chrze�cijanie
s¹dzili, ¿e nast¹pi niebawem - nie za-
niedbywaæ siê w wierze; ostrzega
przed entuzjastycznym wygl¹daniem
koñca �wiata.

Spe³ni siê
Chrystusowa za-
powied� koñca

�wiata. Koniec ten, jak mówi Chrystus,
poprzedz¹ znaki: powstania fa³szy-
wych chrystusów, wojny i przewroty,
trzêsienia ziemi, g³ód, zaraza, znaki na
niebie. A co bêdzie z cz³owiekiem?
Wszyscy, dobrzy i �li, stan¹ przed Sy-
nem Cz³owieczym i dokona siê s¹d.

Ten dzieñ, jak mówi prorok Mala-
chiasz bêdzie �dniem pal¹cym jak piec,
a wszyscy pyszni i wszyscy wyrz¹dza-

j¹cy krzywdê bêd¹ s³om¹, wiêc spali ich
ten nadchodz¹cy dzieñ, mówi Pan�
A dla was, czcz¹cych moje imiê, wzej-
dzie s³oñce sprawiedliwo�ci i uzdrowie-
nie w jego promieniach� (Ml 3,
19 - 20a). Dla jednych wiêc bêdzie to
dzieñ tragedii, dla innych nowe ¿ycie.

Przyjacielu, zakoñczy siê kiedy� na-
sze ziemskie ¿ycie. Zapytaj siebie, czy
jeste� gotowy na �mieræ i s¹d, w tym
momencie� Je¿eli trwasz w Chrystu-
sie �w³os z g³owy ci nie zginie� i oca-
lisz swoje ¿ycie� (£k 21, 19).

ks. Ireneusz

Koniec �wiata

Zaproszenie
�wiêtujemy 200 - setny numer Mojej Parafii. Z tej

okazji zapraszamy wszystkich Naszych Czytelników
na uroczyst¹ Mszê �w. o godz. 14.30 oraz festyn, któ-
ry odbêdzie siê w podwórzu plebanii.
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Na pewno wielu Czytelników interesuje, jak powstaj¹ ko-
lejne numery naszej gazetki. Praca nad numerem rozpo-
czyna siê w poniedzia³ek. Wtedy to o godz. 18.30 zbiera

siê ca³e grono redak-
cyjne, by zaplano-
waæ, co zostanie
umieszczone w ga-
zetce. Czêsto po
burzliwych dysku-
sjach zarysowuje siê
�kszta³t� kolejnego
numeru. Poszczegól-

ni redaktorzy otrzymuj¹ zadania do zrealizowania. Czasa-
mi jest to wywiad, czêsto reporta¿, czy sonda przeprowa-
dzona w�ród parafian. Chcemy pisaæ o aktualnych wyda-
rzeniach, które maj¹ miejsce w naszej wspólnocie parafial-
nej. Gdy ju¿ s¹ zgromadzone materia³y pa³aczkê przejmuj¹
redaktorzy techniczni. Ich pra-
ca polega na wpisywaniu arty-
ku³ów. Kolejnym ogniwem jest
drukarnia. Tam odbywa siê sk³ad
i druk naszgo pisma. W sobotê
trafia ono na plebaniê, gdzie
m³odzie¿ przygotowuje je do
kolporta¿u. Swoj¹ pomoc¹ przy
rozprowadzeniu naszego pisem-
ka s³u¿¹ ministranci, którzy po
ka¿dej niedzielnej Mszy �w.
ofiarnie pe³ni¹ rolê kolporterów.

Tak powstaje Moja Parafia.
Jest to owoc pracy wielu ludzi, którzy po�wiêcaj¹ swój czas
i pragn¹ dzieliæ siê swoimi umiejêtno�ciami z bli�nimi.

Dzi� w dniu wydania Dwusetnego Numeru pragnê wyra-
ziæ wdziêczno�æ Panu Bogu za te wszystkie lata pracy w ga-
zetce parafialnej, za wspania³ych opiekunów, redaktorów

i Czytelników. Dziêkujê z ca-
³ego serca Ksiêdzu Probosz-
czowi Antoniemu Czulakowi
za umo¿liwienie nam tworze-
nia pisma parafialnego
i wsparcie w trudnych chwi-
lach oraz wszystkim tym,
dziêki którym Moja Parafia
�¿yje�: Ksiêdzu Opiekunowi
Ireneuszowi Chmielowskie-
mu SAC, kap³anom pracuj¹-
cym w naszej parafii, redak-
torom, kolporterom oraz dru-
karzom.

redaktor naczelna
Agnieszka Gawlik

�Chcia³oby siê dzi� napisaæ jako� podnio�le, uroczy�ciej
Ale jak?�

Jesienne drzewa trwaj¹ w zadumie
trac¹c ostatnie ju¿, z³ote li�cie�
S³oñce, co latem tak piêknie grza³o
Dzi� z lekka blado siê u�miecha
W naszej parafii za� - rado�nie (mimo jesieni)
Tylko - by oddaæ nastrój dnia tego
s³ów odpowiednich - po prostu - brak!

Dzisiaj Dwusetny Numer �Gazetki�
nisko siê k³ania tym, co czytaj¹ �Moj¹ Parafiê�

w ka¿d¹ niedzielê.
To - pi¹ty rok ju¿ siê ukazuje nasze �Pisemko��
Tak� Czas przelecia³ zbyt szybko mo¿e
I choæ �Gazetka� liczy dwie kartki
(zdaniem niektórych jest �cienka� bardzo),
To przecie¿ sta³a siê przyjacielem
tych wszystkich osób, co ni¹ nie gardz¹
lecz chêtnie po ni¹ zawsze siêgaj¹
bo z ciekawo�ci¹ te¿ j¹ - czytaj¹,
znajduj¹c tutaj dobrego wiele
lubi¹ to swoje �Pisemko� - bardzo.

Czas p³ynie szybko, wiele siê zmienia,
Naszej Redakcji - czas nie oszczêdza�
Ci, co tu pracê sw¹ zaczynali
gdzie�, hen odeszli�
I dzi�, w tym pi¹tym roku istnienia
Jest ju¿, Gazetki �Opiekun� - trzeci.

Bo wiecie, Pañstwo, odszed³ ksi¹dz Banach
co �protoplast¹� by³ tej �Gazetki�.
Zosta³o po Nim mi³e wspomnienie,
by �Pismo� nasze lata przetrwa³o,
doskonali³o siê, rozwija³o�
Po Nim - trzy lata pracowa³ z nami
mi³y, przyjazny ksi¹dz Korzeniowski;
Przejêty wielce sw¹ wa¿n¹ misj¹
stara³ siê bardzo; usuwa³ w cieñ wszystkie problemy,
rozwiewa³ troski�
W �Redakcji� by³o mi³o, rodzinnie,
to przecie¿ jasne - tak byæ powinno.

�Ksi¹dz Sta�� wyjecha³ gdzie� do Austrii
Lecz - nie zostawi³ po sobie pustki�
Po Nim, (tzn. od tego wrze�nia),
Ksi¹dz Ireneusz �wzi¹³ inicjatywê�
w swe energiczne, choæ m³ode d³onie
Na szczê�cie! Bo by³by mo¿e �Gazetki� koniec,�
bo nas opu�ci³ ksi¹dz Korzeniowski�

Ksi¹dz Ireneusz, bardzo rzeczowy
wprowadza w ¿ycie pomys³y nowe,

�Moj¹ Parafiê� wci¹¿ doskonali
pragn¹c, by �Pismo� wszyscy czytali�

Wspomnia³am ju¿, ¿e wszystko u nas siê ci¹gle zmienia�
To nie jest prawd¹! Wszak bez wytchnienia
Ju¿ od lat czterech (wci¹¿ od pocz¹tku)
w tych �czterech �cianach�, w zacisznym k¹tku
pracuj¹: Grzegorz, Agnieszka, S³awek,
Choæ bardzo m³odzi, lecz na �igraszki�
czasu nie maj¹, mówi¹c:
�Gazetka� - rzecz¹ powa¿n¹
I dla parafii jest nazbyt wa¿na,
by stroiæ sobie ¿arty i �miech�
Mog³abym d³ugo tu pisaæ, ech!
Lecz miejsca ma³o� Powiem wiêc szczerze:
Ja w to gor¹co i mocno wierzê,
¿e Dobry Pan Bóg nam dopomo¿e
w redagowaniu �Mojej Parafii� (gdzie ka¿dy pisze tak jak potrafi)
Ufamy Tobie, o Wielki Bo¿e!

Katarzyna Wilczyñska

Gazetka - dostojn¹ �Jubilatk¹�Jak powstaje nasza gazetka
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Kochani Czytelnicy �Mojej Parafii�
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e to
ju¿ dwusetny numer na-
szej parafialnej gazetki
w parafii �w. Józefa. Ra-
do�æ jest tym wiêksza, ¿e
gazetka ta ukazuje siê ju¿
od do�æ d³ugiego czasu
i zawsze regularnie, tzn.
co tydzieñ. Wydaje mi
siê, ¿e niewiele jest takich
parafii w Polsce, gdzie
gazetka ukazuje siê co
tydzieñ i jest przygoto-
wywana w zdecydowanej
wiêkszo�ci przez �ludzi�
z tej parafii, a nie przez

wynajêtych dziennikarzy. St¹d te¿ wynika z pewno�ci¹
aktualno�æ i ¿ywotno�æ tego dzie³a w naszej parafii. Do
dzi� pozostaj¹ w mojej pamiêci wspólne spotkania ponie-
dzia³kowo - wtorkowe, a czêsto nawet w �rodê, kiedy
wspólnie z redakcj¹ przygotowywali�my kolejny numer
�Mojej Parafii�. Nie sposób te¿ zapomnieæ zainteresowa-
nia wszystkich parafian tym dzie³em i ofiarno�ci na ten
cel.

Nasza gazetka ma charakter informacyjno - formacyjny,
st¹d tak du¿o jest w niej og³oszeñ parafialnych. To ju¿ spe-
cjalno�æ ksiêdza proboszcza Antoniego, który musia³ ju¿
napisaæ og³oszenia w poniedzia³ek przed niedziel¹.

Dzie³o to mia³o wielu �ojców chrzestnych�, st¹d nie spo-
sób wymieniæ ich wszystkich, ¿eby kogo� nie pomin¹æ.
Ka¿dy czytelnik, redaktor, ksi¹dz, kolporter do cotygodnio-
wego numeru dok³ada³ czê�æ swojej inicjatywy, pracy i cza-
su.

Rola prasy katolickiej jest bardzo wa¿na w ¿yciu para-
fii, co na Zachodzie mo¿na dok³adnie zaobserwowaæ. Istot¹
ka¿dej gazetki musi byæ przekonanie, ¿e jest potrzebna,
czytana i co mnie osobi�cie cieszy³o w Radomiu oczeki-
wana. Lata spêdzone w gazetce parafialnej z pewno�ci¹
ubogaci³y mnie osobi�cie i sta³y siê �ród³em wielu moich
przemy�leñ i inspiracji w pracy duszpasterskiej.

¯yczê Gazetce Parafialnej �Mojej Parafii� du¿ego na-
k³adu i si³ do tworzenia tego dzie³a, które doceni siê wte-
dy, gdy go zabraknie. Na rêce ca³ej Redakcji, Ksiêdza Pro-
boszcza i nowego opiekuna ks. Ireneusza sk³adam serdecz-
ne ¿yczenia i gratulacje z okazji 200 numeru. Z têsknot¹
wspominam pracê przy ok. 140 numerach i jestem przeko-
nany, ¿e dziecko któremu na imiê Gazetka Parafialna �Moja
Parafia� ma przed sob¹ piêkn¹ m³odo�æ, dojrza³o�æ i sta-
ro�æ. Wszystkich Szanownych Czytelników pozdrawiam
z Wiednia i ¿yczê du¿o b³ogos³awieñstwa

ks. Stanis³aw Korzeniowski SAC

Czas jubileuszów...?
Zaczê³o siê jeszcze

w Zakopanem... Pewne-
go razu przyszed³ do
mnie Bartek - ministrant
z ósmej klasy i powie-
dzia³, ¿e chce wydawaæ
gazetkê ministranck¹.
Zaskoczy³ mnie... Od
razu przyniós³ ze sob¹
prawie ca³y pierwszy
numer i gotowy tytu³,
nie bardzo zrozumia³y
dla mnie do dzisiaj -
�Hawk�. Kiedy zaczêli-
�my rozmawiaæ, zagro-

zi³, ¿e je�li nie zrobimy tego przy parafii, to bêdzie wy-
dawa³ gazetkê sam, w... piwnicy. Nie mia³em wyj�cia.
Przycisn¹³ mnie do muru i zacz¹³ uczyæ mnie dziennikar-
stwa.

Kiedy wiêc przyszed³em do Radomia, zapa³ mój by³
tak du¿y, ¿e praktycznie nie wyobra¿a³em sobie mojej
pracy w parafii bez gazetki. Nie chcia³em robiæ nic wiel-
kiego. Pragn¹³em tylko �daæ do rêki� og³oszenia para-
fialne. Z za³o¿enia wiêc gazetka mia³a mieæ charakter
informacyjny.

Ca³e szczê�cie ju¿ na pocz¹tku wiedzia³em, ¿e w Ra-
domiu bêdê tylko rok. Rozkrêcenie gazetki, która prze-
trwa³aby d³u¿ej ni¿ rok by³o wiêc dla mnie wielkim wy-
zwaniem. Wielu wspomina³o wtedy czasy pierwszego
parafialnego pisemka w Radomiu i prorokowa³o rych³y
upadek nowego dzie³a. Jak okazuje siê dzisiaj, proroc-
twa nie spe³ni³y siê. A dzieje by³y ró¿ne... Zawsze jednak
- ja osobi�cie g³êboko w to wierzê - towarzyszy³o b³ogo-
s³awieñstwo Pana i ogromne zaanga¿owanie wielu ludzi
- od czytelników, po wszystkich tworz¹cych to dzie³o.

W cyklu ¿ycia organizacji mo¿na wyró¿niæ etap, który
nazywa siê �czasem jubileuszów�. Jest to piêkny czas.
Równocze�nie jednak jest to czas, kiedy wspomina siê
chêtnie �stare, dobre czasy�, a równocze�nie zaczyna roz-
mywaæ siê misja dzie³a. ¯yczê wiêc Gazetce, by �czas
jubileuszu� sta³ siê czasem nowego pocz¹tku, nowego
zapa³u i budz¹cej siê na nowo energii. ¯yczê wielu no-
wych, zaanga¿owanych i odpowiedzialnych wspó³pra-
cowników, a przede wszystkim wiernych Czytelników,
którzy s¹ w stanie towarzyszyæ Gazetce zarówno w �wiê-
towaniu, jak i w trudnych czasach kryzysu.

Niech Bóg Wam b³ogos³awi!
Z Wiednia

ks. Piotr Banach SAC

Oczami naszych by³ych opiekunów
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PARAFIANINEK

1. Dzi� o godz. 17.00 Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe w intencji zma-
r³ych poleconych na wypominki roczne i listopadowe.

2. Od �rody - 18 listopada rozpoczniemy roznosiæ op³atki wigi-
lijne. Op³atki - podobnie jak w ubieg³e lata bêd¹ roznosiæ zna-
ni parafianie. Ofiary z³o¿one z tej okazji zostan¹ przeznaczone na budowê
ko�cio³a.
Zwracamy uwagê na oszustów, którzy ka¿dego roku próbuj¹ roznosiæ op³atki.

3. Rekolekcje Adwentowe dla doros³ych rozpoczn¹ siê 29 listopada -
w I Niedzielê Adwentu.

4. Przysz³a niedziela bêdzie ostatni¹ niedziel¹ w tym cyklu Roku Liturgiczne-
go w Ko�ciele. Jest ona po�wiêcona Jezusowi Chrystusowi - Królowi
Wszech�wiata.

5. Rozpocz¹³ siê kurs przedma³¿eñski w naszej parafii. Odbywa siê on po
Mszy �w. odprawianej o godz. 13.00. Kurs jest w sali katechetycznej w po-
dwórzu plebanii. Zainteresowanych zapraszamy.

6. M³odzie¿ klas VIII Szko³y Podstawowej Nr 9 i ich rodziców zapraszamy
na Mszê �w. w pi¹tek, 20 listopada do ma³ego ko�cio³a. Po Mszy �w. spo-
tkanie dla rodziców.

Ochrzczeni zostali:

Wiktoria Anna Wi�niewska
Kamil Kuliñski

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Anna �miechowska
i Wojciech Duchnik

Odeszli do Pana:

Teresa Izabela Sobczak

W 35. rocznicê �lubu Marianny i Mariana,
w 20. rocznicê �lubu Teresy i Zdzis³awa
oraz w 34. rocznicê urodzin Wojciecha
¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych i opieki Naj-
�wiêtszej Maryi Panny

Redakcja

¯YCZENIA

Po³¹cz punkty, a zoba-
czysz co powstanie!

Literki, co pi¹te okien-
ko, utworz¹ rozwi¹za-
nie krzy¿ówki.

Odpowiednim numerkom s¹ przypo-
rz¹dkowane odpowiednie literki.
Odczytaj has³o!


