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„JA
JESTEM

DROGA,

24. NIEDZIELA ZWYKŁA

I PRAWDA,
,

EWANGELIA: Mk 8, 27-35

JEZUS

„Według was, kim jestem?”

I
.
ZYCIEM”

Pytanie to skierowane jest do nas, pytanie bardzo osobiste.
Kim jestem dla ciebie? W imieniu zapytanych uczniów odpowiada
Piotr: „Ty jesteś Chrystusem”. Czy to oświadczenie jest również
moją odpowiedzią? Czy wiedza religijna wyniesiona z katechez,
kazań, lektury Pisma Świętego, pozwala mi wiedzieć kim jest
Chrystus? Wiedza to mało. Chrystusa musi zrozumieć moje serce
i częste spotkania z Nim na modlitwie. Czy potra�ę już słuchać
tego, co do mnie mówi Bóg o sobie samym? Jezus najpierw
zapytał: „Co mówią ludzie? Kim według nich jestem?” Odpowiedzi
były oparte o mniemanie, prawdopodobieństwo, kim jest Jezus.
Dziś również głoszone są różne teorie, kim On był i jest. Ale jakie
jest moje zdanie? Parafrazując: „Według ciebie, kim jestem?”
Wsłuchajmy się wnikliwie, co o sobie mówi Jezus: „Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych (...), że zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie”.
Dlaczego musiał przejść przez to wszystko i umrzeć? Czym kierował się przyjmując taką wolę Ojca? Tylko
nieograniczona miłość człowieka pozwoliła na taką a nie inną drogę otwierającą nam niebo i dającą życie wieczne.
Czy to dobrze rozumiem? Chrystus pyta mnie dziś i teraz, kim jest dla mnie. Odpowiedzi muszę szukać na
modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Chryste! Rozwiej wszelkie wątpliwości i zaniedbania we właściwym
zrozumieniu, kim Ty jesteś, abym mógł odpowiedzieć: „Pan mój i Bóg mój”.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Hierarchia stworzeń jest wyrażona przez porządek „sześciu dni”,
który przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, co bardziej doskonałe.
Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia, troszczy się o wszystkie, nawet o wróble.
Niemniej Jezus mówi: „Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (Łk 12, 7),
a także: „O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca!” (Mt 12, 12).

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„„Dies Domini” jawi się także jako „dies Ecclesiae”. Jest zatem zrozumiałe, dlaczego na płaszczyźnie
duszpasterskiej należy szczególnie podkreślać wspólnotowy wymiar liturgii niedzielnej.
Pośród różnych form działalności para�i żadna nie ma tak żywotnego znaczenia
i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielna celebracja dnia Pańskiego
połączona z Eucharystią”.
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ZWIASTUNOWI Z GÓR
Niedziela, 26 sierpnia. Ostatnia
niedziela wakacji. Jestem na Mszy
świętej na Młodzianowie. Kazanie
ks. Stanisława o Matce Bożej jest jak
olśnienie. NASZA MATKA JEST Z NAMI
ZAWSZE, OTACZA NAS OPIEKĄ,
MODLI SIĘ ZA NAS.
Po Mszy świętej spotkanie z autorką
książki „Zwiastunowi z gór – I Oaza
w Rzymie – moje wspomnienia”,
Joanną Jurkiewicz. Pani Joasia jest
bardzo sympatyczną, pełną wdzięczności i miłości, osobą. W czasie rozmowy bije od niej ciepło i spokój.
Jej książka jest o Oazie w Rzymie,
na którą pojechała w 1979 roku do
Ojca Świętego Jana Pawła II. Pani
Joanna mówi o Nim Jan Paweł Wielki.
W książce opowiada o Rzymie,
zabytkach i pięknych spotkaniach
z Papieżem. Jej wspomnienia –
prowadzą mnie do re�eksji… jak ja
pamiętam św. Jana Pawła II…

Pierwsze skojarzenie, to rok 1991
i wizyta Ojca Świętego w Radomiu.
Mam 11 lat i wraz z rodziną ruszamy
na wielkie spotkanie.

na początku roku 2008 rodzę synka.
To największe Skarby mego życia
– moje dziecko, mój mąż, moja rodzina,
Bóg pośród nas.

Pamiętam tłum ludzi, śpiewy,
W roku 2014 Jan Paweł II zostaje
radosne oczekiwanie i wreszcie świętym. W roku 2018 jest mi dane
dreszcz emocji, gdy pojawia się nasz (niniejszym, na łamach „Mojej Para�i”)
Wielki Papież.
dawać świadectwo o tym wielkim
Polaku…
Potem w 1999 roku, po maturze,
jadę na pielgrzymkę do Łowicza,
Jestem przekonana, że za jego
by uczestniczyć w spotkaniu z Papie- wstawiennictwem każdy może uzyskać
żem Polakiem. Dziękuję Bogu za wiele łask. On tak bezgranicznie
otrzymane łaski i proszę o wstawien- ukochał Maryję, Matę Boga.
nictwo – już w lipcu dostaję się na
Swoim zawołaniem „Totus Tuus”
studia farmaceutyczne.
– „Cały Twój” zawierzył Jej swoje życie.
W 2007 roku jedziemy z moim
Prośmy Boga o łaski za wstawienmężem do Rzymu. Na własne oczy
widzimy Plac św. Piotra. Przy grobie nictwem Matki Najświętszej i św. Jana
Jana Pawła II czuję ogrom emocji. Pawła II. Powtarzajmy często: „Jezu,
Jest tam bardzo wielu ludzi. Na ufam Tobie”, nie lękajmy się!
chwilę przystajemy na modlitwę.
Jest to podróż mojego życia. Tam
proszę o łaskę macierzyństwa i już
Agnieszka Szczerbicka-Bulska

WARIACJE KULINARNE /1/
Posiadam w domu czterech
Ach, żeby tak powiedzieć: ,,Stoliczku
Osobników płci męskiej (żeńska nie nakryj się”. Otwieram lodówkę, ale
sięga jeszcze do lodówki).
Panu nie dogodzisz. Naleśniczkami
się nie naje, jajecznica była na śniaSzczególnie w okresie wakacji danie, pasta z makreli zapycha Go
moi Panowie są nader wygłodzeni, (Ciekawe dlaczego? Nie wiem...)...
bądź to wyczerpującą aktywnością No i morduj się, wymyślaj, a Synio
�zyczną – ganianiem za piłką, ko- dalej przeczesuje szafki.
siarką, rowerem, rolkami – tudzież
Aż przypomniałam sobie, że kilka
oderwani z nudów od monitora
komputera.
dni temu przesłała mi koleżanka
(która ma trzech wygłodniałych
Każda pora jest dobra, żeby coś Panów) przepis na domowe hamprzekąsić, jak to mawiają. I to nie burgery. Mięso mam, reszta też się
tam jakiegoś owoca, kisielku… To znajdzie. Widzę uśmiech dziecka,
dobre dla maluchów. Wakacje w tylko to się liczy dla mojego matrzeczywistości są generalnie dla czynego serca. Więc zabieram się
Nich, bo ja kiedy ogarnę kuchnię do roboty.
i zamierzam się z niej niepostrzeżenie
wylogować, jestem w sekundę
1 kg zmielonej wołowiny mieszam
cofana z zarzutem: ,,Czy ja muszę z 2 jajkami, 150 ml wody ze startymi
w tym domu wiecznie głodować? na tarce z dużymi oczkami 2 cebuCo mogę rzucić na ruszt?”. Przełykam lami, dodaję 4 łyżki ostrej musztardy,
ostre riposty po oznajmieniu, że sól, pieprz. Wymieszam i formuję
dopiero pozmywałam po obiedzie płaskie hamburgerki. W międzyczasie
pełnym sznycli i kapusty, i rzucam do piekarnika wkładam przekrojone
tylko: ,,Ty nas po prostu zjesz!”. Na na pół bułki, zwykłe kajzerki, aby
to latorośl z uśmiechem odpowiada, były ciepłe i chrupiące. Smażę
że robi, co może.
hamburgery po 3-5 minut z każdej
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strony. Kiedy przekręcam, już na
usmażoną stronę kładę plaster
sera żółtego. Przygotowuję sos:
3 łyżki majonezu, starty znowu na
tarce na dużych oczkach jeden
ogórek konserwowy, jedna cebula,
wyciśnięty ząbek czosnku, szczypta
słodkiej papryki. Wszystko ładnie
bełtam. I na bułkę hop mięso, hop
plaster pomidora, ogórka, skrawek
liścia sałaty, strużka keczupu i ww. sos.
Moi Panowie zanurzają zębiska
w chrupiącej bułce z pachnącym
mięsem i tylko pomrukują szczęśliwi,
przewracając oczami.
A ja, wykorzystując pełnię w Ich
brzuchach, uciekam gdzie pieprz
rośnie, zanim znów... poczują głód.
Dedykuję ten artykuł z przepisem
dla wszystkich kochanych Mam,
które nie wiedzą już, co wymyślić,
by zaspokoić głód swych pociech.
Zostańcie z Bogiem!
eg

ZJEDNOCZENIE /13/
Przyjęcie jakiejś wspólnoty do
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego następuje za zgodą Generalnej
Rady Koordynacyjnej, która winna
być też poinformowana o dokonanym włączeniu, którego dokonuje
Krajowa Rada Koordynacyjna.
Wspólnoty, aby być przyjęte do
Zjednoczenia, powinny:
a) spełniać w swych statutach – które
winny być zgodnie z duchem
i misją Zjednoczenia – warunki
wymagane do przynależności;
b) poinformować ordynariusza
miejsca o złożonej prośbie
o przyjęcie do Zjednoczenia.
Do kompetencji Krajowej Rady
Koordynacyjnej należy przyjęcie
decyzji o odejściu ze Zjednoczenia
członków indywidualnych i wspólnot
oraz pozbawianie ich członkostwa,
zgodnie ze Statutem Generalnym
ZAK oraz według zasad określonych
przez Generalną Radę Koordynacyjną.
Każda Krajowa Rada Koordynacyjna opracowuje własny regulamin,
z uwzględnieniem Statutu Generalnego ZAK, w którym uwzględnia
specy�kę własnego kraju. Winien
być on zatwierdzony przez Generalną
Radę Koordynacyjną.
Ciąg dalszy na 4 stronie

ROZSYPANKA DLA DZIECI
Ta Gazetka powstała w Dniu Imienia Maryi,
a już niedługo miesiąc różańcowy.
Dlatego poniżej znajdź 8 „imion” Matki Bożej.
Pochodzą one z Litanii loretańskiej.
„Imiona” znajdziesz czytając także wspak i na ukos.
Losowanie nagród za tydzień.
Kartkę z odpowiedziami połóż do koszyka przed ołtarzem
przed Mszą świętą o godz. 1145.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
16 września 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Korneliusza, Kamila, Edyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 5-9a
PSALM 116A, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9
2. czytanie: Jk 2, 14-18
EWANGELIA: Mk 8, 27-35
17 września 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Justyny, Franciszka, Narcyza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 11, 17-26. 33
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Łk 7, 1-10
18 września 2018r. – WTOREK
Imieniny: Józefa, Stanisława, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 4, 7-15
PSALM 148, 1-2. 11-13a. 13c-14
EWANGELIA: Łk 2, 41-52
19 września 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Konstancji, Januarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
PSALM 33, 2-3. 4-5. 12 i 22
EWANGELIA: Łk 7, 31-35
20 września 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Filipin, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 15, 1-11
PSALM 118, 1b-2. 16-17. 28-29
EWANGELIA: Łk 7, 36-50
21 września 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Mateusza, Darii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ef 4, 1-7. 11-13
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Mt 9, 9-13
22 września 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Tomasza, Maurycego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 15, 35-37. 42-49
PSALM 56, 3 i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Łk 8, 4-15

ZJEDNOCZENIE /13/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
2. Spotkanie przed I Komunią świętą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23
i ich rodziców – jutro o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny.
Zapraszamy także dzieci ze szkół spoza naszej para�i, które chcą przyjąć
I Komunię świętą w drugą niedzielę maja.
3. Młodzież (od klasy siódmej) chętną do śpiewania lub grania w Scholi
młodzieżowej zapraszamy na spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 1500
w salkach.
4. Młodzież (z klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum),
która w tym roku szkolnym pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania
w naszej para�i, zapraszamy w przyszłą niedzielę, 23 września,
na Mszę świętą o godz. 1800. Prosimy o obecność także rodziców młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania. Po Mszy świętej będzie spotkanie.

MÓJ KOŚCIÓŁ
ZAPAMIĘTANE SZCZEGÓLNIE
Budowa naszego kościoła. Lata
starań o zezwolenie, setki ludzi
zaangażowanych w realizację,
kilkanaście lat historii.
Sądzę, że nawet ksiądz Antoni,
wieloletni proboszcz, główny realizator trudnego wtedy politycznie
oraz technicznie projektu, nie zdołałby wszystkiego ująć w najbardziej
nawet drobiazgowym, wielotomowym diariuszu.
Niejednokrotnie, idąc na Mszę św.
na Młodzianowską, przywołuję wryte
w pamięć obrazy tamtych lat. Czasem być może błahe, a jednak…
Głos. Bas-baryton: dźwięczny,
wyrazisty, docierający w najgłębsze
zakamarki, zmuszający do uwagi.
Wypełniał, aż po drżenie, pokoik
biurowy. Roznosił się wszędobylsko
po całym placu budowy. Wreszcie
tubalnie pędził wśród murów budowli.

Od ściany do ściany, aż po dach.
Ręce. W jednej młotek. W drugiej,
gruby na trzy centymetry, prostokątny, kolorowy kawał szkła na
witraże. Jedno, wyważone mistrzowsko uderzenie w, pod odpowiednim
kątem ułożoną, kostkę i… trójkątny,
półokrągły czy kwadratowy odprysk
okazuje się być tym co pasuje do
twarzy albo ubioru bohatera obrazu.
Za chwilę następne, dziesiąte…
tysięczne…
Postać. Wysoka. Prosta. Krok ma
pewny, energiczny. Jest wszędzie
tam, gdzie trzeba: polecić, sprawdzić,
dopatrzyć, poradzić, wysłuchać,
zdopingować. Zawsze kiedy potrzeba.
Punktualna. Niezawodna.
Kierownik budowy Tadeusz Sawicki,
artysta Witold Kowalski
i ksiądz proboszcz Antoni Czulak.
Michał Jakaczyński

relacji z Krajową Radą Koordynacyjną i pomiędzy sobą;

Z uwagi na specy�czne konteksty
społeczno-kulturowe, obszary języdokończenie z 3 strony
kowe lub wielkość poszczególnych
c) sposób, w jaki Przewodniczący
krajów,
zamiast Krajowych Rad
Regulamin winien też określać:
– w kwestii ważnych decyzji,
Koordynacyjnych
lub dodatkowo,
a) quorum oraz inne warunki
które nie mogą być odłożone
dozwolone jest tworzenie regiodotyczące wyborów i wiążących
do kolejnego spotkania Krajowej nalnych i ponadkrajowych Rad
decyzji;
Rady Koordynacyjnej – może
Koordynacyjnych. Ich założenie
konsultować się z członkami
b) normy dotyczące tworzenia
winno być zatwierdzone przez
i prosić ewentualnie o ich głos Generalną Radę Koordynacyjną.
i działalności Lokalnych Rad
poprzez faks i/lub list.
Koordynacyjnych, a także ich
za: www.zak-pallotti.pl
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