XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
12. VIII. 2018
INTENCJE MSZALNE

10:00am + dr. Robert Zdzisław Kubiczek
/Inka i Ania/
12:00pm o Boże błogosławieństwo dla Marty i Mateusza
w rocznicę ślubu oraz w pewnej intencji
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
Św. Maksymilian Kolbe
7:30am
7:30pm o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tamary
Środa/Wednesday
Wniebowzięcie NMP
7:30am
7:30pm o Boże błogosławieństwo dla Anny i Rafała
w 5 r. ślubu
Czwartek/Thursday
7:30am
Piątek/Friday
7:30am
7:30pm
Sobota/Saturday
8:00am
Niedziela/Sunday 19.VIII.
10:00am ++ Stanisława i Stanisław Biegańscy
12:00pm o Boże błogosławieństwo dla Aj
/mama/

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 12. VIII
10:00 – J.Obrzut
12:00 – A.Kajkowska, E.Grzybowska
Niedziela – 19. VIII
10:00 – M.Gasser
12:00 – R.Dyhouse, A.Gwieździński

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria Boyland, Helena Krzych, Elżbieta Słomińska,
Kasia Sosińska, Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan
Ziomek, Maria Quas de Penno, Madelyn (Maddie)
Cabatic, Helena Rakowska

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence, chociaż raz w
roku każda rodzina powinna podjąć taki dyżur. To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy i upieczenie ciasta), a
duża pomoc dla dobra wielu. Bóg zapłać!
MSZE ŚWIĘTE DZIECIĘCE - Kontynuujemy Msze
Święte z udziałem dzieci w każdą 1-szą niedzielę
miesiąca o godzinie 12:00. Proszę o zgłaszanie dzieci do
czytania czytań podczas Liturgii Słowa. Najbliższa
niedziela 2.IX.

NAJBLIŻSZE UROCZYSTOŚCI
Wtorek 14 sierpnia godz.: 19:30 – Wspomnienie
liturgiczne naszego Patrona Św. Maksymiliana
Kolbego i wigilia Uroczystości Matki Bożej
Wniebowziętej.
Środa 15 sierpnia godz.: 19:30 – Uroczystość Matki
Bożej Wniebowziętej ( Matki Bożej Zielnej )
Podczas Mszy Św. poświęcenie kwiatów i ziół.
W niedzielę 19 sierpnia po Mszy Św. o godz.: 12:00
zapraszamy na film o O. Maksymilianie „Dwie
korony”. Projekcja filmu odbędzie się w kościele.

Jesienny Piknik Parafialny
w niedzielę 9 września od godziny 11:00.
Zwracamy się do firm i osób prywatnych z prośbą o
sponsorowanie zabaw dla dzieci podczas pikniku.
Dziekujemy. Bóg zapłać!
PROJEKTY BUDOWLANE
W najbliższym czasie będzie wymieniany dach na
plebanii. Za bieżące prace bardzo dziękujemy p.
Krzysztofowi Kupczak.
Zwracamy się do kontraktorów budowlanych z
naszej parafii i wszystkich, którzy znają się na
pracach budowlanych i naprawczych o pomoc w
dodatkowych pracach związanych z plebanią i
terenem parafialnym:
• przemalowanie dwóch podłóg na gankach
plebanii
• zrobienie poprawek malarskich na budynku
plebanii po zimie
Te powyższe prace zostaną wykonane w najbliższym
czasie przez naszych parafian. Pozostały dalsze prace:
• naprawienie i pomalowanie asfaltu warstwą
zabezpieczającą
• naprawienie,
upiększenie
ogrodzenia
ogródka
Dzięki dotychczasowym pracom, zaangażowaniu
wielu, tak wiele rzeczy zostało zrobionych w naszej
parafii, która służy nam wszystkim i świadczy o
trosce, o umiłowaniu miejsca, gdzie spotykamy się
jako wspólnota polska. Bóg zapłać!
MINISTRANCI
Prosimy o zgłoszenia nowych kandydatów chłopców
na ministrantów w naszym Kościele. Przyjmujemy
chłopców przed i po I Komunii Św. Zapisy będą od
września.

By Dom nie był pusty
Kościół od V wieku obchodzi najstarsze maryjne święto,
jakim jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Liturgia, bieg dziejów i tradycja pomagają nam
zrozumieć lepiej historię Tej, która przez śmierć swojego
Syna stała się pierwszą uczestniczką Jego chwalebnego
zmartwychwstania
Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem u stóp, z
koroną na głowie z dwunastu gwiazd każe spojrzeć w
górę ponad doczesny świat, który czasem zapomina o
niebie, chcąc jego namiastki w tym, co jest tylko
pustynią życia wziętego na kredyt.
Zanurzeni w codzienności, ślepo patrzący w przyszłość
cyfr i dat, przyzwyczajeni do zapisywania historii w
postaci dokumentów, notatek, milionów zdjęć, filmików,
SMS-ów, z nosem w klawiaturze – zapominamy o
wiecznej chwale, z której widać przyszłość i przeszłość i
ten punkt, cienką linię, którą jest nasz świat tu i teraz.
Wniebowzięcie zaprasza nas do zostawienia doczesności
na chwilę, by wzbić się myślą do Niewiasty i spojrzeć w
przyszłość, tę, która czeka na chorego z wyrokiem i
nowo narodzonego z uśmiechem, biedaka chwiejącego
się pod ciężarem swych bogactw i lekkiego jak wiatr
bogacza bez grosza w banku.
Maryja nigdy nie przestanie być figurą Kościoła, którą
Bóg wywyższył z duszą i ciałem ponad ziemską
doczesność, by z perspektywy nieba rzucić światło na to,
co nie przestając być dziełem Jego rąk, jest także
owocem wolności tego, którego Bóg stworzył i ukochał
– człowieka.
Na Wniebowzięcie trzeba spojrzeć realnie, by nie było
historią odległą, niczym zdarzenie z odległej galaktyki,
coś, co zapisane jest w chmurach czy dalekich
gwiazdach. Trzeba je widzieć z perspektywy nieba i
ziemi, idei i faktów, wiary i historii, które się sobie nie
przeciwstawiają, lecz dopełniają, dając wyrazisty ogląd
tego, co się stało.

Zamieszkała w Bogu
Wniebowzięcie rzuca więc światło na życie Kościoła i
na dzieje świata. Nie brak było jego leczącej mocy jak
zioła w historii narodu, który swe dzieje związał z
Wniebowziętą Królową. Świadczą o tym fakty
historyczne, ludzkie strumienie spod Jasnej Góry czy
wojska z Ossowa walczące o Cud nad Wisłą. Czy samo
Wniebowzięcie oparte jest na konkretnym zdarzeniu, czy

też jego istotą jest teologiczna myśl zawarta w
egzystencjalnym
i
duchowym
wywyższeniu
Dziewicy pełnej łaski? Gdyby Wniebowzięcie nie
dokonało się naprawdę, to czy nasza wiara nie byłaby
czymś w rodzaju schnącego wieńca kwiatów i traw,
pustych pragnień i pobożnych życzeń? Największą
siłą wiary jest jej prawdziwość, czyli że opiera się na
Słowie Boga, które więcej znaczy niż po ludzku
rozumiane zdarzenia i fakty.
Fakt ma to do siebie, że łatwo obrasta legendą. Takich
faktów nie brak w życiu Maryi, a pisma apokryficzne
są ich pełne. Pismo Święte, choć nie wprost,
uwiarygadnia nasze przekonanie, że tak jak Słowo
zamieszkało w ciele Maryi, tak i Ona jako pierwsza
zamieszkała w Bogu.

Matka Boża Zielna
Liturgia Wniebowzięcia przypomni, że Maryja
niczym Wniebowzięta Królowa stoi po prawicy
Króla. Na próżno szukać miejsca Jej spoczynku na
ziemi. Nigdzie nie zachowały się Jej doczesne
szczątki. Bo o ile za Zmartwychwstaniem Chrystusa
przemawia fakt pustego grobu, o tyle we
Wniebowzięciu zadziwia jego brak.
Gdzie dokonało się Wniebowzięcie? Być może w
Efezie, dokąd zabrał ją uczeń spod krzyża, albo w
Jerozolimie, we wspólnocie Kościoła.
Według jednej z opowieści, przed zakończeniem
ziemskiego życia Maryi przybyli z różnych stron
świata apostołowie, by u podnóża Góry Oliwnej
pochować ciało Matki Bożej. Jak się należało
spodziewać, św. Tomasz znów się nie zjawił na czas,
a gdy przybył, dla utwierdzenia swojej wiary, jak
niegdyś wkładał rękę w ranę Zbawiciela, tak teraz
spojrzeniem chciał wniknąć w szczelinę grobu.
Okazało się, że jest on pusty, a na miejscu, gdzie
złożono ciało, znaleziono wianki i pachnące lilie.
Stąd może i w polskiej tradycji wciąż żywa jest
pamięć Matki Boskiej Zielnej. Od IX wieku spotyka
się w Kościele tradycję poświęcania ziół. Pamięć o
stworzeniu i wdzięczność Bogu za Jego dar związane
są z porą roku i naturalnym stosunkiem między
człowiekiem a jego Stwórcą. Wniebowzięcie to
okazja, by podziękować Bogu za najpiękniejszy dar,
jakim jest Matka, ta, która rodzi, daje życie, która
jest. Ona jest zielem, które koi i leczy, jest dojrzałym
kwiatem, który swym pięknem zachwyca.
/ks. Jarosław Krzewicki „Niedziela”/

