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UROCZYSTOÆ CHRYSTUSA KRÓLA
Ewangelia: £k 23, 35b - 43
¯o³nierze podchodzili do Jezusa i podawali Mu
ocet, mówi¹c: Jeli Ty jeste królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie. By³ tak¿e nad Nim
napis w jêzyku w jêzyku greckim, ³aciñskim
i hebrajskim: Oto jest Król ¿ydowski. Jeden
ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: Czy Ty nie jeste Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas. Lecz drugi, karc¹c go,
rzek³: Ty nawet Boga siê nie boisz?

Fatalna pomy³ka
Król Wszechwiata,
jedyny
W³adca nieba i ziemi, ukry³ blask majestatu swej chwa³y i stan¹³ jako zwyczajny cz³owiek na palestyñskiej ziemi. Publicznie wyzna³, ¿e jest Królem
i ¿e królestwo Jego nie jest z tego wiata. Ludzie Mu jednak nie uwierzyli. Koniecznie chcieli, by objawi³ sw¹ moc
jako w³adca tego wiata, a gdy siê im
to nie uda³o, postanowili Go wymiaæ,
a potem zabiæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³a
najfatalniejsza pomy³ka w dziejach

Krzy¿ nie jest
ju¿ krzy¿em.
Dla bogobojnych
staje siê
rodkiem ¿ycia.

wiata. Oto dowód, jak ludzie nie umiej¹ rozpoznawaæ prawdziwej wartoci
cz³owieka, oto wiadectwo, jak nie potrafi¹ ceniæ tego, kto sprawiedliwy, dobry, wiêty. Tego typu pomy³ki zdarzaj¹
siê na przestrzeni wieków ci¹gle, ale ¿adna z nich nie jest tak przera¿aj¹ca w swej
wymowie, jak ta na Golgocie.
Przyjacielu, wieczne losy cz³owieka wa¿¹ siê do ostatniego momentu
jego ¿ycia na ziemi. Zrób wszystko, aby
przy Twoim ostatnim momencie nie okaza³o siê, ¿e Twoje ¿ycie to by³a jedna
wielka pomy³ka.
ks. Ireneusz

Krzy¿ pozostaje
krzy¿em.
Kto zamyka
siê przed
bliskoci¹ Boga,
pozostanie
przybity
do krzy¿a.
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Czy wiesz, ¿e
Listy w. Paw³a. w. Pawe³ prowadzi³
o¿ywion¹ korespondencjê z za³o¿onymi
wczeniej przez siebie wspólnotami
chrzecijañskimi. Nie wszystkie jednak
listy, przypisywane mu w NT, napisa³
osobicie. Za autentyczne listy Paw³owe
uwa¿a siê: Rz, 1 i 2 Kor, Ga, Flp, Flm,
1 Tes. 2 Tes, Ef i Kol egzegeci nazywaj¹
pismami deuteropaw³owymi i przypisuj¹ je póniejszym autorom. Listy w. Paw³a Podejmuj¹ problemy poszczególnych wspólnot, a tak¿e g³ówne tematy
teologiczne (usprawiedliwienie, odkupienie, teologia krzy¿a).
Uroczystoæ Jezusa Chrystusa
Króla Wszechwiata jest patronalnym wiêtem Wschodniej
Prowincji Ksiê¿y Pallotynów.
Wszystkim Ksiê¿om, a szczególnie
naszym duszpasterzom wielu si³,
opieki Matki Bo¿ej Królowej Aposto³ów oraz potrzebnych ³ask Bo¿ych w wype³nianiu dzie³a zapocz¹tkowanego przez w. Wincentego Pallottiego ¿ycz¹ Parafianie.

Redakcja Mojej Parafii sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
Czytelnikom, którzy wiêtowali wydanie Dwusetnego Numeru poprzez
uczestnictwo we Mszy w. oraz Festynie. Dziêkujemy za ofiary z³o¿one na potrzeby naszej gazetki zarówno Sponsorom jak i Czytelnikom.

KATECHEZA
Z³o w wiecie

G³osimy Chrystusa ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla ¯ydów, a g³upstwem
dla pogan, dla tych za, którzy s¹ powo³ani, tak sporód ¯ydów, jak i sporód Greków, Chrystusem, moc¹ Bo¿¹ i m¹droci¹ Bo¿¹. To bowiem, co jest g³upstwem u Boga,
przewy¿sza m¹droci¹ ludzi, a co s³abe u Boga, przewy¿sza moc¹ ludzi.
1 Kor 1, 23-25
34 tysi¹ce dzieci umiera codziennie na wiecie z g³odu. Ponad 800 tysiêcy ludzi
g³oduje na kuli ziemskiej. W Polsce blisko milion osób jest uzale¿nionych od alkoholu lub narkotyków. Ponadto milion osób jest niepe³nosprawnych fizycznie, b¹d
te¿ psychcznie i umys³owo. Nieustanne konflikty na Ba³kanach i Bliskim Wschodzie, zamachy terrorystyczne, w których cierpi¹ niewinni ludzie, huragany, tajfuny,
powodzie - wszystkie te dane stanowi¹ ponur¹ statystykê dramatów ludzkich. Jak je
pogodziæ z wszechmoc¹ Boga, jak wyt³umaczyæ problem istnienia z³a na wiecie?
Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieæ w jednej krótkiej katechezie, a przecie¿ trzeba podj¹æ tê kwestiê, poniewa¿ ludzie czêsto odrzucaj¹ Boga w imiê cierpienia, jakie ich dotyka. Bóg wydaje siê wówczas Bogiem odleg³ym i zimnym,
takim, który najpierw stwarza cz³owieka, a potem w ogóle siê nim nie interesuje.
Jest to jednak przekonanie b³êdne, a prawdziwy obraz Boga mo¿emy zobaczyæ w Jezusie Chrystusie, który przez mieræ krzy¿ow¹ przyj¹³ na siebie wszelkie z³o maj¹ce swój pocz¹tek w grzechu. Jego mêka, mieræ i zmartwychwstanie - dobrowolne
uni¿enie i wywy¿szenie - jest tajemniczym objawieniem Bo¿ej wszechmocy.
Ofiara Chrystusa jest odpowiedzi¹ Boga na grzech cz³owieka, grzech pierwszych rodziców, grzech pierworodny, który sta³ siê powodem s³aboci wszystkich
ludzi i grzech ka¿dego z nas. Grzech jest powodem ludzkiego cierpienia. Nie mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e Bóg nie reaguje na z³o, które dokonuje siê w wiecie,
poniewa¿ Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa zwyciê¿a i niszczy grzech.
Do tego trudnego problemu powrócimy jeszcze przy okazji omawiania prawdy
o nastêpnym Bo¿ym przymiocie - Bogu - Stworzycielu.
ks. Tomasz

Listopadowa malwa
- niegiem przyprószona
A zobaczy³am dzi rzecz piêkn¹,
choæ smutn¹ mo¿e nieco:
Patrzy³a na mnie - malwa
dr¿¹ca z ch³odu cia³a
Stoj¹c pod oknem domu
Powoli przykrywane nie¿nobia³ym puchem
ciemnoró¿owe p³atki
p³aka³y bezg³onie
Bo czu³y - ¿e to - koniec,
(zima wszak siê zbli¿a)
A biedna, biedna malwa,
patrz¹c w o³ów nieba
i myl¹c: to listopad 
Marzy³a o wionie
I ¿al mi by³o kwiatu, co ze niegiem walczy³;
Choæ - jednoczenie - piêkna by³a
malwa delikatna
marz¹ca swym kwiecistym,
kochaj¹cym sercem,
o s³oñcu, o mi³oci gor¹cej,
o cieple sierpniowym (tak!)
o letnich promieniach,
które w lata wieczory
da³y jej takie masy
dobroczynnego wiat³a
Dzi - tego wszystkiego wszak¿e kwiatu brak!
Malwa w p³atkach niegowych
Co dziwnego zgo³a
Ta malwa, kwiat mój ulubiony
o czym opowiada
Jest wzruszaj¹co piêkna: ostatni kwiat w niegu;
Jej zamarzniête serduszko
cichnie, zwalnia
w przedmiertelnym biegu
Kwiatuszku! Jaki¿ ¿al
Katarzyna Wilczyñska

Najwa¿niejszy jest g³os
W wiêto w. Cecylii, patronki muzyki kocielnej, poprosilimy o rozmowê naszego Pana Organistê.
Redakcja: Proszê o przedstawienie siê
i powiedzenie o sobie kilku s³ów.
Pan Organista: Nazywam siê Piotr Jêdraszek. Urodzi³em siê w Ostrowcu
wiêtokrzyskim. Mam 25 lat. Od trzech
lat mieszkam z ¿on¹ i dzieckiem w Radomiu.
Red.: Czy od dzieciñstwa marzy³ Pan
o zawodzie muzyka?
P. Organista: Tak, od dzieciñstwa. W sumie ju¿ w szkole podstawowej od czwartej, pi¹tej klasy ju¿ mi taka myl zawita³a, ¿eby kiedy w przysz³oci graæ.
Red.: Jakie wykszta³cenie trzeba mieæ,
aby graæ muzykê kocieln¹?
P. Organista: Jeli chodzi o wykszta³cenie, to mo¿na zdobyæ je tutaj w Radomiu
przy ul. Kocielnej, koñcz¹c Diecezjal2

ne Studium Organistowskie, które trwa
obecnie 5 lat.
Red.: Jak to siê sta³o, ¿e pracuje Pan
w naszej parafii?

P. Organista: W tym roku w³anie skoñczy³em Diecezjalne Studium Organistowskie. Szuka³em pracy po ró¿nych
parafiach. Akurat Ks. Proboszcz tutejszej
parafii oddzwoni³ potem do mnie.
W pierwsz¹ niedzielê marca zagra³em po
raz pierwszy podczas Mszy w. I tak siê
zaczê³o.

Red.: Jak siê Panu wspó³pracuje z naszymi ksiê¿mi i parafianami?
P. Organista: Nasza wspó³praca przebiega bardzo dobrze. Oby tak dalej.
Red.: Jak¹ muzykê lubi Pan najbardziej?
P. Organista: Lubiê muzykê klasyczn¹.
Na pewno nie Disco Polo.
Red.: Czego mo¿na ¿yczyæ organicie
z okazji wiêta ich patronki w. Cecylii?
P. Organista: Mylê, ¿e dobrego g³osu.
I dobrej wspó³pracy ze wszystkimi ludmi. Ale najwa¿niejszy jest g³os.
Red.: Dziêkujemy za rozmowê.
Panu Organicie, Zespo³om M³odzie¿owym i Scholi Dzieciêcej w dniu patronki muzyki sakralnej - w. Cecylii, ¿yczymy aby Ich muzyka pozwala³a wszystkim
wiernym dostrzec piêkno Stwórcy i harmoniê ¿ycia w Nim.
Redakcja

Festyn - prze¿yjmy to jeszcze raz

Relacja z festynu
w nastêpnym
numerze
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INFORMACJE

1. Dzi o godz. 17.00 nabo¿eñstwo ku czci Chrystusa Króla Wszechwiata, po³¹czone z adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu.
2. W przysz³¹ niedzielê rozpoczynamy Adwent - czas, który ma
nas przygotowaæ do wi¹t Bo¿ego Narodzenia i do naszego spotkania ze Zbawicielem w wiecznoci.
W naszym kociele - w przysz³a niedzielê - rozpoczn¹ siê Rekolekcje Adwentowe dla doros³ych.
3. M³odzie¿ klas VIII szkó³ podstawowej nr 23 i ich rodziców zapraszamy na Mszê
w. 25 listopada, w pi¹tek do ma³ego kocio³a. Po Mszy w. spotkanie dla rodziców.

Historia

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Aleksandra Wiktoria Szmulkis
Patryk Dominik Prawda
Katarzyna Stankowska
Odeszli do Pana:
Edward Rosik l. 70
Marian Zaborski l. 60
Leon Piechowicz l. 87

¯YCZENIA
W 80. rocznicê urodzin Genowefy,

Od wschodu s³oñca, a¿ do jego zachodu, w 60. rocznicê urodzin Wandy,
niech imiê Pañskie bêdzie b³ogos³awione. w 45. rocznicê urodzin Jadwigi,
S¹ tematy tabu, na których wspomnienie cz³owiek siê rumieni, s¹ tematy nie cierpi¹ce zw³oki i takie oklepane, ¿e a¿ md³o, gdy siê o nich pomyli... S¹ te¿ kwestie trudne, do których mo¿na przymierzaæ siê przez
ca³e ¿ycie i nigdy ich nie podj¹æ,
a tak¿e historie prawdziwe i dlatego
ciekawe, wie¿e...
¯aden ksi¹dz nie uchroni siê przed
pytaniem ró¿nych ludzi o drogê powo³ania - jak, od kiedy, dlaczego i po
co? Dla ka¿dego z nas jest to temat
nie do zdarcia - wiecznie ¿ywy, bo
najprawdziwszy w wiecie. Dlaczego jestem ksiêdzem? Dlaczego pallotynem? Doprawdy, pytanie na miejscu, ale odpowied mo¿e zdziwiæ - nie
wiem... Nie wiem dlaczego bardzo
dawno temu pomyla³em: A mo¿e by
tak pójæ têdy? Dlaczego marzy³em
o klasztornych murach i habicie z kapturem? Dlaczego mój starszy brat
przywióz³ ulotkê o ksiê¿ach z pelerynkami ze szko³y w Gi¿ycku otrzyman¹ od kolegi, dlaczego przewraca³a siê miêdzy ksi¹¿kami przez pó³
roku i dlaczego nie zginê³a? Nie wiem
po co przeczyta³em j¹ po raz n-ty
i ostatni zarazem? Sk¹d wziê³a siê odwaga, by napisaæ, zapytaæ, szukaæ?
Sk¹d mia³em si³y, by pokonaæ trud-

noci i czemu tak póno dowiedzia³em siê, ¿e nie s¹ takie wielkie...?
Czasami buntowa³em siê z powodu wielkiej iloci znaków zapytania.
By³o nawet ciê¿ko, bo wci¹¿ pojawia³y siê nowe, które ciekawie przygl¹daj¹c siê mojej szarpaninie umiecha³y siê m¹drze i czeka³y, a¿ dojrzejê
do odpowiedzi.
A ta przysz³a bez popiechu, wcale nie t³umacz¹c siê za spónienie,
oznajmi³a mi zdanie tyle razy przeze
mnie s³yszane, ¿e to nie ja Go wybra³em, ale On mnie odszuka³ i obdarzy³ cierpliwoci¹, abym umia³
przyjæ do Niego i wzi¹æ jarzmo s³odkie, i brzemiê lekkie. Potrzeba czasu,
aby zrozumieæ s³owa i zdarzenia
w pe³ni. Tak... To wszystko dlatego,
¿e mnie wybra³, lecz moje nie wiem
pozosta³o, bo nie wiem dlaczego mnie
wybra³... Ale jestem Mu za to ogromnie wdziêczny.
Trochê dziwnie tym razem napisa³a mi siê ta moja historia... Chyba
nie da siê jej opowiedzieæ tak zwyczajnie i zawsze tak samo. Mylê, ¿e
ka¿dy ksi¹dz przyzna mi racjê.
Proszê Was, Drodzy, pomódlcie
siê teraz o otwarcie serca, aby ka¿dy,
kto czyta te s³owa nie ba³ siê odszukaæ swojej historii, tej najprawdziw-

w 23. rocznicê urodzin Wojciecha,
w 18. rocznicê urodzin Anny,
w 18. rocznicê urodzin Katarzyny,
w 60. rocznicê lubu Genowefy i Stanis³awa,
w 40. rocznicê lubu Marii i Kazimierza,
w 40. rocznicê lubu Marianny i Stanis³awa,
w 30. rocznicê lubu El¿biety i Mariana,
¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych oraz opieki Najwiêtszej Marii Panny
Redakcja

szej, wiecznie ¿ywej i ciekawej. Ta
odwaga jest ród³em niezwyk³ego
pokoju...
ks. Tomasz
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