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EWANGELIA:  Mt 16,  13-20

     Jakże ważne pytanie. Jest ono jednak poprzedzone innym.
„Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?” 
Odpowiedź na nie, nie jest wyrażeniem własnego zdania. 
Tak mówią inni. Tym pytaniem Jezus przygotowuje uczniów 
do określenia swojego przekonania, kim On jest. Przecież 
Nauczyciel wie, jaka będzie odpowiedź, ale ona musi być 
głośno i wyraźnie wypowiedziana. „Kim jestem?” „Ty jesteś 
Chrystusem, Synem Boga żywego” – w imieniu wszystkich 
odpowiada Piotr. A kim jest dla mnie Jezus? Czy zgadzam się
z odpowiedzią Piotra? Szukajmy każdego dnia odpowiedzi, 
kim dla mnie jest Jezus. To najważniejsze pytanie i odpowiedź

życia. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii już nas nie dotyczy. „Przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, 
że On jest Chrystusem”. Naszym zadaniem jest głoszenie zawsze i wszędzie: „Ty jesteś Chrystusem, Synem 
Boga żywego”. Adam Żak

„A według was, kim jestem?”

21.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Jeszcze w domu jesteś jakby nieobecny. Mówisz:
„Przydałby się urlop, aby odpocząć po… urlopie”.  
Masz mnóstwo wspomnień z wakacyjnych wojaży.
Może zakochałeś się i chodzisz z głową w chmurach. 
Może w chmurach dostrzegłeś krzyż na szczycie 
Giewontu? Postanowiłeś zdobyć ten szczyt. Zacząłeś 
wspinać się ku niebu. Szło Ci dobrze, czemuś więc 
zawrócił w pół drogi? Może pomyślałeś: „Nie warto 
piąć się aż tak wysoko, aby do krzyża się przytulić”? 
Nic to. Każdego dnia masz szansę krzyża dotknąć. Nie 
musisz z domu wychodzić, wyjeżdżać w Tatry – krzyż 
odnajdzie Ciebie.

Z wakacyjnej poczty: „U nas dobrze. Cudnie. Przed-
wczoraj widziałem 4 bociany lecące naraz bardzo nisko.
I głaskałem pszenicę”. 

Boże mój! Głaskałem pszenicę! „Przyjdź, Chlebie 
żywy, Zbawco nasz, pszeniczny Darze, przyjdź” - pieśń
religijna zabrzmiała mi w uszach. Jeszcze mnie zachwyt
nie opuścił nad treścią tej elektronicznej depeszy, gdy
usłyszałam płynącą gdzieś z oddali pieśń „Kiedy ranne
wstają zorze”. Serce wytrzymaj! Tyle piękna naraz! 

Jakże dzisiaj jest potrzeba mówić o bocianach w locie,
o pszenicy, której kłosy pękają pod naporem ziaren. 
O kaczeńcach. O miłości. Wszechobecne zło i pogarda
dla dobra pozbawiają nas człowieczeństwa. Przesta-
jemy być wrażliwi na piękno otaczającego nas świata.
Ulegamy złudnym wizjom rozkoszy. Wyjdź w pole, 
Przyjacielu, pogłaskaj kłosy zbóż. W nich jest Życie. 
W nich jest Bóg, którego być może szukałeś na waka-
cyjnych szlakach.

CZTERY BOĆKI I ŁAN PSZENICY – POWAKACYJNE REFLEKSJE

Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY

27 sierpnia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Józefa, Moniki, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 22,19-23
PSALM 138,1-2a.2bc-3.6.8bc
2. czytanie: Rz 11,33-36
EWANGELIA: Mt 16,13-20

28 sierpnia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Augustyna, Erazma, Patrycji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 1,1-5.8b-10
PSALM 149,1-2.3-4.5-6a.9b
EWANGELIA: Mt 23,13-22

29 sierpnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Beaty, Sabiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 1,17-19
PSALM 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17
EWANGELIA: Mk 6,17-29

30 sierpnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Benona, Róży
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 2,9-13
PSALM 139,7-8.9-10.11-12ab
EWANGELIA: Mt 23,27-32

31 sierpnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Bohdana, Rajmunda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 3,7-13
PSALM 90,3-4.12-13.14.17
EWANGELIA: Mt 24,42-51

1 września 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Bronisza, Bronisławy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4,1-8
PSALM 97,1.2b.5-6.10.11-12
EWANGELIA: Mt 25,1-13

2 września 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Izy, Juliana, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4,9-12
PSALM 98,1.7-8.9
EWANGELIA: Mt 25,14-30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy w naszej para�alnej Wspólnocie nową Siostrę 

Przełożoną sióstr zmartwychwstanek, s. Teresę Genowefę Ozimek CR, 
która przybyła do nas z Częstochowy, oraz nowych kapłanów: ks. Pawła 
Zieję SAC, który przybył do nas z pallotyńskiej Wspólnoty w Otwocku 
oraz neoprezbitera, ks. Przemysława Brodowskiego SAC. Życzymy 
ob�tości łask Bożych i radości w podejmowanych zadaniach. 

2. Zapraszamy dziś na Nabożeństwo o godz. 1720. 
3. Dziś po raz ostatni odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, 
1 września, spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1715.
W sposób szczególny zapraszamy na ten dzień dzieci klas IV, które 
chcą rozpocząć lub kontynuują spowiedź i Komunię świętą dziewięciu 
pierwszych piątków miesiąca. Do chorych kapłani udadzą się po porannych
Mszach świętych. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem 
odwiedzin prosimy o zgłaszanie nowych osób chorych w zakrystii 
lub kancelarii para�alnej. Nie pozwólmy, by nasi sąsiedzi i bliscy odchodzili
z tego świata niepojednani z Panem Bogiem. W I piątek Adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 830 do 1800. Tego dnia przypada 
78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwach 
o tych, którzy przelali krew za wolność naszej Ojczyzny.

5. W I sobotę miesiąca, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu Matki Bożej o godz. 1700.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 
zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.

7. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w przyszły poniedziałek, 
4 września, o godz. 800.

- Jak się czuje 
   ten pacjent spod 3?
- Lepiej. Już zaczął mówić.
- I co powiedział?
- Że czuje się gorzej.

UŚMIECHNIJ  S IĘ

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Różnica między niedzielą a żydowskim szabatem 

stawała się coraz wyraźniejsza w świadomości chrześcijan, 
ale w niektórych okresach historii, gdy kładziono szczególny nacisk 

na obowiązek zachowania świątecznego odpoczynku, 
można było zauważyć pewną tendencję do „szabatyzacji” 
dnia Pańskiego. Nie brakło też chrześcijańskich środowisk, 

w których szabat i niedziela były obchodzone 
jako „dwa bratnie dni””.

„Wykluczeni widzą, jak rozrasta się rak społeczny, 
jakim jest korupcja głęboko zakorzeniona 

w wielu krajach – w sferach rządowych, pośród przedsiębiorców 
oraz w instytucjach, niezależnie od politycznej ideologii rządzących”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA


