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„A według was, kim jestem?”

JEZUS

Jezus pyta uczniów, co o Nim mówią ludzie i kim według nich jest.
Ludzie różnie mówią o Jezusie – jest Janem Chrzcicielem, Eliaszem lub
jednym z proroków. Teraz pada najważniejsze pytanie – „A według was,
kim jestem?”. Pytanie zwrócone do uczniów, ale to „was” dotyczy
również nas. Odpowiada Piotr – „Ty jesteś Chrystusem”. Czy wszystko
w porządku? Nie. Kiedy Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy
musi wiele cierpieć itd., Piotr mając własne wyobrażenie Mesjasza,
upomina Mistrza, aby nie mówił takich rzeczy. Reakcja Jezusa – „Szatanie,
odejdź ode Mnie! Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Mimo
wysłuchania wielu nauk Chrystusa, bycia świadkiem Jego czynów, Piotr
myśli po ludzku. Nie zna dokładnie i nie rozumie planu zbawienia. To,
że Jezus ma cierpieć i zostanie zabity, nie mieści się w głowie Piotra.
Czy my przyjmujemy taki plan zbawienia, że misją Mesjasza jest ofiara,
aby odkupić nasze grzechy? Czy przyjmujemy to z miłością i zrozumieniem?
Wiara bez dzieła męki, bez krzyża, nie jest wiarą chrześcijańską, pisał
jeden ze znanych teologów. To pytanie – kim jest dla mnie Jezus –
trzeba zadawać sobie codziennie. „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się
wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Odpowiedzią z naszej strony jest
naśladowanie Jezusa, życie według Jego przykazań. Panie, daj mi dogłębnie zrozumieć dar krzyża, Twojego
i mojego, aby pokonał moje fałszywe wyobrażenie o Tobie.
Adam Żak

NIESAMOWITA KOBIETA
Kiedy usłyszałam o Matce Róży
Czackiej – wyobrażałam sobie, jakie
to straszne widzieć piękno tego świata
i wiedzieć, że za chwilę, za moment,
będę oglądała tylko ciemność... Wiedzieć o tym i nie zwariować... Wiedzieć, doświadczyć i przekuć to na
łaskę, z której dobro widoczne jest
do dnia dzisiejszego i trwać będzie
nieustannie. Oto dzieje tej niesamowitej Kobiety.
Urodziła się w drugiej połowie
XIX w. na terenie obecnej Ukrainy.
Wywodziła się z arystokratycznej
patriotycznej rodziny. Kiedy miała 6 lat,
jej rodzice zdecydowali się przenieść
do Warszawy. To było dla niej trudne

doświadczenie, ponieważ kochała
przestrzenie, zapachy, jazdę konną.
A tu w Warszawie były cztery ściany
i niewielka przestrzeń.
Otrzymała bardzo dobre wykształcenie, znała 4 języki, a ojciec nauczył
ją zarządzania gospodarstwem, co
było czymś niezwykłym dla panien
w tamtych czasach. Ogromny wpływ
na dziewczynę wywarła jej babcia
– Pelagia Czacka z Sapiehów. Róża
od dziecka miała słaby wzrok, ale
babcia przygotowała ją do ślepoty,
uczyła wielu modlitw na pamięć, powtarzała, że jak się nie ma wzroku,
to porządek jest niezwykle ważny
w życiu.

Na początku Róża oczywiście widziała, funkcjonowała normalnie,
nawet lubiła patrzeć w słońce. Kochała jeździć konno. W pewnym momencie jej bracia jednak zaczęli zauważać,
że źle ocenia odległości od przeszkód.
Kiedy miała 22 lata, upadła z konia
– w wyniku upadku odkleiła się siatkówka i Róża całkowicie straciła
widzenie.
Trudno sobie wyobrazić sytuację
młodej kobiety, która traci wzrok...
Na trzy dni zamknęła się w swoim
pokoju, w jakiś sposób toczyła walkę
i ze sobą i z Panem Bogiem. Szukała
sensu tego, co się z nią działo i zrozumiała, że Bóg stawia ją wobec
wyzwania...
dokończenie na 2 stronie
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Sakrament małżeństwa w lipcu przyjęło pięć par.

Odeszli w lipcu do Pana:

5

13

Krzysztof Andrzej Wawrzeńczyk /l. 60/
Bogdan Mieczysław Jedlikowski /l. 73/
Barbara Maria Mortka /l. 74/
Danuta Mieczysława Chrzanowska /l. 75/
Marianna Janina Kotlimowska /l. 76/
Jerzy Strzelczyk /l. 76/
Andrzej Niewczas /l. 82/
Edward Dorosz /l. 77/
Janina Molga /l. 88/
Marian Kowalczyk /l. 80/ Henryka Helena Czychulska /l. 89/
Halina Zofia Minda /l. 82/
Tadeusz Kijas /l. 92/

ZADANIE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapisz w każdym dniu Tygodnia Modlitw za Dzieci,
Młodzież i Wychowawców intencję – o co modlisz się dla siebie,
innych dzieci, młodzieży i Wychowawców.
Kartkę złóż i wrzuć do skarbonki, która jest na stoliku Gazetki,
do przyszłej niedzieli, do godz. 1400,
a Twoje intencje zostaną przeczytane Panu Jezusowi
w niedzielę, 19 września, o godz. 1720.
Zapraszamy Ciebie i Twoich Rodziców oraz Wychowawców
na Nabożeństwo z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
Niedziela, 19 września, godz. 1720.

Moje intencje:

Niedziela: ................................................................................................................
Poniedziałek: ........................................................................................................
Wtorek: ....................................................................................................................
Środa: ........................................................................................................................
Czwartek: ................................................................................................................
Piątek: .......................................................................................................................
Sobota: .....................................................................................................................
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sobota,
18 września
tel. 885 757 595

NIESAMOWITA KOBIETA



dokończenie z 1 strony

W pierwszych latach po utracie
wzroku podjęła intensywną pracę nad
własną rehabilitacją, nauczyła się pisma
Braille’a. Rodzice tak po ludzku się
wstydzili – wozili od jednej sławy
okulistycznej do drugiej z nadzieją
na ratunek. W końcu Róża zetknęła
się z doktorem Bolesławem Gepnerem, który powiedział jej wprost:
„Niech panienka nie pozwoli się wozić
od lekarza do lekarza, trzeba się zająć
niewidomymi w Polsce, oni są w bardzo trudnych warunkach”. To ten
doktor nadał jej kierunek, a Róża
rozumiała, że to jest wyzwanie dla niej.
Często mówiła nawet, że Gepner
jest „założycielem” Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi, że Pan Bóg się
nim posłużył. Zrozumiała, że Bóg
chce, by zajęła się niewidomymi.
Nie od razu wiedziała, co będzie robić.
Stopniowo dorastała do tego działania. Przez 10 lat zdobywała wiedzę
na temat niewidomych, jeździła do
ośrodków we Francji, Belgii, Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Chciała
zdobyć szeroką wiedzę, jak można
pomagać niewidomym i dopiero
potem zaczęła tworzyć Dzieło. Zrozumiała też, że nie chodzi o działalność
charytatywną, ale o przywrócenie
niewidomym należytej godności,
włączenie ich w życie społeczne.
Róża odczytała krzyż kalectwa jako
wezwanie. W 1911 r. założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
W 1915 r. wyjechała na Wołyń, do
brata – Stanisława. Pojechała tylko



Sakrament chrztu świętego w lipcu przyjęło
jedenaścioro dzieci.
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MĘŻCZYŹNI U TRONU KRÓLOWEJ

na 2-3 tygodnie, ale front wojenny
odciął drogę powrotu. Kilka tygodni
więc zmieniło się w 3 lata. Zatrzymała
się w Żytomierzu, bo tam był kościół.
Bardzo głęboko wchodziła w tajemnice cierpienia, krzyża i powołania.
Zrozumiała, że Pan Bóg ją woła
i od tej pory nie może już być hrabianką. 15 sierpnia 1917 r. przywdziała
habit franciszkański i złożyła śluby
wieczyste stając się siostrą Elżbietą.
W 1918 roku wróciła do Warszawy.
Wybór drogi zakonnej był dla wszystkich zaskoczeniem. Z tej wspaniałej
hrabianki ubranej w tiule i eleganckie
suknie, z dnia na dzień zmieniła się
w zakonnicę w zgrzebnym franciszkańskim habicie.
Arcybiskup Aleksander Kakowski
udzielił zgody na przyjmowanie kandydatek do nowego zgromadzenia,
któremu nadała nazwę: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Służba
niewidomym na ciele i na duszy oraz
wynagrodzenie Bogu za duchową
ślepotę świata – tak Matka Czacka
rozumiała swoją misję i tak określiła
charyzmat Zgromadzenia.
Niepełnosprawność nie była dla
niej przeszkodą w życiu zakonnym.
Matka była niepospolicie obdarzona

KONKURS
„MOJA
PARAFIA
EXTRA”

Konkurs jest przeznaczony
dla dzieci i młodzieży
– od przedszkola do klasy maturalnej.
Jest dostępny tylko i wyłącznie
w internecie na
mojaparafia24.pl.
Przewidujemy atrakcyjne nagrody
dla wszystkich uczestników,
szczególnie dla tych,
którzy rozwiążą wszystkie konkursy
bezbłędnie.
Dzieciom do klasy czwartej
szkoły podstawowej
w rozwiązywaniu konkursów
mogą pomagać osoby
od nich starsze.
Konkursy przygotowuje Zuzia Cichoń

przez naturę. Duch ofiary, głęboka
inteligencja, prostota życia – to było
naturalne podłoże jej działań. Była
ciekawa życia, a umiejętności, które
wyniosła z domu były naturalnym
fundamentem, na którym rosła wiara.
Pilnowała, żeby wszystko było
ułożone i na swoim miejscu, bo to
niezwykle ważne w życiu niewidomych.
Miała w sobie dużo wewnętrznej
pogody i radości, które wypływały
z jej serca, z otwartości na drugiego
człowieka.
Matka Czacka swoją postawą uczyła,
że cierpienie należy przyjmować w taki
sposób, żeby kształtowało życie,
prowadziło dalej, a nie ograniczało
– to jest wielki apostolat. Pragnęła,
by niewidomi na ciele otwierali oczy
niewidomym na duszy. Była pionierką
spraw niewidomych w ówczesnej
Polsce, dostosowała język polski do
punktowego pisma Braille’a. Zakładając Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi opracowała system edukacji
osób niewidomych, włożyła ogromny
wysiłek w przygotowanie niewidomych, by stali się użytecznymi członkami społeczeństwa, a także apostołami
wśród osób widzących. Poprzez
broszury, artykuły i audycje radiowe

przygotowywała społeczeństwo do
akceptacji niewidomych. Zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną,
sprowadzając książki i czasopisma
zagraniczne. Współpracowała także
z innymi instytucjami pracującymi
dla niewidomych. Walczyła o prawa
osób z dysfunkcją wzroku.
Nowy etap w działalności Matki
Czackiej i całego Dzieła rozpoczął się
w 1922 r. z darowizną niewielkiego
skrawka ziemi w podwarszawskich
Laskach. Tu, przy współpracy ze Sługą
Bożym, ks. Władysławem Korniłowiczem, kształtowała Dzieło Lasek.
W 1924 r. ks. Korniłowicz nadał Dziełu
nazwę Triuno. Miała ona przypominać, że głównym celem Dzieła jest
oddawanie chwały Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu. Podkreślała jedność 3 grup pracujących w Dziele:
niewidomych, sióstr i osób świeckich
i wskazywała na edukacyjny, apostolski i charytatywny charakter Dzieła.
Matko Różo, ucz nas wydobywać
dobro ze wszystkiego, co jest nam
w życiu pisane przez dobrego Boga,
bo tylko we współpracy z Jego łaską,
dziać się mogą rzeczy wielkie i piękne.
opr. Ewa Gawor

KONKURS DLA DZIECI

Drogie Dzieci! To najcudowniejsze, co może się Wam przytrafić
w życiu – być zawsze blisko Jezusa!
Przez nasze Konkursy chcemy, abyście Jezusa i Jego umiłowany
Kościół coraz bardziej poznawali i coraz bardziej kochali!
Oto drugi Konkurs:

1. Ile tajemnic ma część bolesna różańca?

Odpowiedź: .......................................................................................................
Imię i nazwisko: .......................................................................................................
Szkoła i klasa: ...........................................................................................................
Numer telefonu: ......................................................................................................

Kupon konkursowy złóż i wrzuć do skarbonki,
która jest na stoliku Gazetki.
Rozdanie lub losowanie i rozdanie nagród przewidujemy jesienią
lub później.
Konkursy przygotowuje Amelia Faryna
Moja Parafia | 3

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
12 września 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Amadeusza, Gwidona
1. czytanie: Iz 50, 5-9a
PSALM 116, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9
2. czytanie: Jk 2, 14-18
EWANGELIA: Mk 8, 27-35
13 września 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Eugenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 2, 1-8
PSALM 28, 2. 7. 8-9
EWANGELIA: Łk 7, 1-10
14 września 2021r. - WTOREK
ŚWIĘTO
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Imieniny: Bernarda, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4b-9
PSALM 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
EWANGELIA: J 3, 13-17
15 września 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Rolanda, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4b-9
PSALM 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38
EWANGELIA: J 3, 13-17
16 września 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Kamila, Edyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 4, 12-16
PSALM 111, 7-8. 9. 10
EWANGELIA: Łk 7, 36-50
17 września 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Justyny, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tm 6, 2c-12
PSALM 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
EWANGELIA: Łk 8, 1-3
18 września 2021r. - SOBOTA
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

ZAPROSZENIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1200 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
nastąpi beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych:
Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.
Dziękujmy Bogu za ten wielki dar dla Kościoła w Polsce i prośmy
dla nas o umiejętność naśladowania ludzi świętych.
2. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
Udział w nabożeństwie jest propozycją do prawdziwie chrześcijańskiego
świętowania niedzieli - dnia Zmartwychwstania Jezusa.
3. Dziś na Mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy Pielgrzymów „Białej 11”.
Po Eucharystii spotkanie popielgrzymkowe w kawiarence.
4. Jutro, 13 września, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych,
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi.
O godz. 900 Msza święta i Adoracja.
5. We wtorek, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Msze święte w naszym kościele o godz. 630, 900 i 1800.
6. W piątek Nabożeństwo fatimskie, na które zapraszamy całe rodziny.
O godz. 1720 różaniec w intencjach, które można zapisać na kartkach
i złożyć do koszyka przed ołtarzem, następnie o godz. 1800 Msza święta
i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
7. W sobotę Święto św. Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieży.
O godz. 1000 Msza święta na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego
ministrantów i lektorów. Zapraszamy wszystkich chłopców,
którzy chcą zostać ministrantami.
8. W przyszłą niedzielę, 19 września, na zakończenie Tygodnia
Modlitwy za Dzieci, Młodzież i Wychowawców na Nabożeństwie
o godz. 1720 zostanie udzielone indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem dzieciom, młodzieży, nauczycielom
i rodzicom, a szczególnie ojcom (z racji 19. dnia miesiąca – dnia
św. Józefa).
9. Wspólnota Intronizacji Serca Pana Jezusa zaprasza na nocne czuwanie
na Świętym Krzyżu z 14 na 15 września (wtorek - środa).
Wyjazd o godz. 1800, powrót o 5 rano. Szczegóły na tablicach ogłoszeń.
10. W sobotę, 18 września, organizowany jest wyjazd mężczyzn
do Częstochowy na tzw. Oblężenie Jasnej Góry. Zgłoszenia
pod numerem telefonu, który jest w gablocie (885 757 595).
11. Młodzież od klasy siódmej – dziewczęta i chłopców – zapraszamy
do śpiewania i grania w Scholi Pallottiego. Spotkania są w sobotę
o godz. 1600 w sali parafialnej.
12. Jako Redakcja „Mojej Parafii” informujemy naszych drogich
Czytelników, że pełną i ostateczną wersję ogłoszeń duszpasterskich
słyszymy pod koniec niedzielnych Mszy świętych. W dobie internetu,
wiele informacji pojawia się w ostatniej chwili, już po oddaniu
Gazetki do druku. Wiele najnowszych ogłoszeń można też znaleźć
w gablocie.

Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa zaprasza na

NOCNE CZUWANIE NA ŚWIĘTYM KRZYŻU
14 - 15 września, wtorek - środa

1800 – wyjazd spod kaplicy Świętej Rodziny
ok. 500 – powrót do Radomia

Koszt: 35 zł
Zapisy: tel. 48 366 42 32

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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