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Czytania z niedzieli

- Iz 56, 1. 6–7,
- Ps 67, 2-3. 5 i 8,
- Rz 11, 13–15. 29–32,
- Mt 4, 23,
- Mt 15, 21–28.

Uroczystość Wniebowzięcia MP
15 sierpnia

Liturgia zachęca nas 15 sierpnia do
kontemplacji Maryi wziętej z duszą i ciałem do nieba.
Na mocy szczególnego przywileju została Ona
napełniona łaską już w chwili poczęcia, a Chrystus,
gdy zasiadł po prawicy Ojca, otworzył Jej jako
pierwszej z istot stworzonych bramy swego Królestwa.
Ukoronowana na Królową Aniołów i Świętych, Matka
Boga i Kościoła towarzyszy dziś z nieba
chrześcijańskiemu ludowi i jaśnieje mu jako «nowa

iewiasta iepokalana, która naprawiła winę
pierwszej kobiety». Zwróćmy się z ufnością do Tej,
która «jaśnieje pośród świętych niczym słońce wśród
gwiazd». Nam, pielgrzymującym przez świat i

zmierzającym do chwały niebios, Maryja jako
jaśniejąca gwiazda wskazuje drogę do ojczyzny, ku
której podążamy. Upewnia nas, że dotrzemy do celu,
jeżeli będziemy niestrudzenie i nieustannie poszukiwać
«rzeczy z wysoka» z żywą wiarą, niezłomną nadzieją i
gorliwą miłością. Nie tylko wskazuje nam drogę, ale
sama nam towarzyszy i jest dla nas «niebios błogą
bramą».
W różnych częściach świata to tradycyjne
święto maryjne przypada w sezonie wakacyjnym,
kiedy wiele osób wyjeżdża na urlopy, przeżywane
wyłącznie jako czas rozrywki i wypoczynku. Jednakże

„ Dobra droga to ta,
po której idąc, mamy oczy bez przerwy
wzniesione ku Bogu. ”

św. Augustyn

ten okres oderwania od pracy zawodowej pozwala nie
tylko odbudować siły fizyczne, ale także poświęcić
więcej uwagi życiu wewnętrznemu i rozważaniu
rzeczywistości wiecznych. W wielu regionach
turystycznych znajdują się wspaniałe sanktuaria i
dostępne dla wszystkich ośrodki kultu maryjnego.
Czyż nie warto skorzystać z dni wypoczynku, aby je
nawiedzić i zatrzymać się na chwilę modlitwy,
najlepiej razem z rodziną? Spotkanie z Maryją w tych
duchowych oazach stanie się źródłem umocnienia i
otuchy, uczyni życie bardziej radosnym i pozwoli
składać chrześcijańskie świadectwo w sposób coraz
bardziej zgodny z Ewangelią.
Uroczystość Wniebowzięcia niech się stanie
zatem sposobnością do głębszego doświadczenia
miłującej obecności Maryi. Jako znak niezawodnej i
pocieszającej nadziei Maryja jest dla chrześcijan
oparciem i przynagla ich, aby byli prawdziwymi
uczniami Chrystusa. Niech wszyscy odczują Jej
bliskość; niech doświadczą skuteczności Jej
wstawiennictwa zwłaszcza ludzie cierpiący, chorzy i
wszyscy, którzy uciekają się do Niej w chwilach
trudności i próby.
Maryjo, słodka Królowo iebios, okaż, żeś jest Matką
wszystkich! «Daj wieść życie czyste, drogę ściel
bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z im radość
wieczną»

„ Wielbi dusza m o ja Pan a, i raduje się duch m ó j w Bo gu, Zbawcy m o im . ” (Łk 1 , 46-47)
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1. 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary
o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Już w V wieku
obchodzono w kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msza św. jak w każdą
niedzielę.
2. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na
jutrzejszą liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu
pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za
wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał
o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dziękujemy jutro za dar pierwszych zbiorów właśnie
w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej
ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga.
3. Gdyby dzisiaj nie przypadała niedziela, w liturgii wspominalibyśmy kapłana i męczennika,
franciszkanina, świętego Maksymiliana Marii Kolbego (1894-1941). Jest on bliski naszym
czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie
koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Boga i bliźniego będzie dla nas
zobowiązującym przykładem.
4. Przez ostatnie dni myśli i serca nas, Polaków, podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną
Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej Królowej Polski
wszystkie nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle
dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także
tej najnowszej.
5. Z jutrzejszym świętej maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby
wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski
wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego
Narodu.
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Ziębie Aleksandrze
i Tarnawskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Majewską Małgorzatę i Dyrda
Anastazję.
Zapowiedzi
1. Adrian Kamil Szczepanek syn Mariusza i Wiesławy Kocwin, zamieszkały w Polanie oraz
Zaneta Ewelina Tarnawska córka Michała i Bożeny Fundakowskiej zamieszkała w Polanie zapowiedz druga.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Maria Maruszczak, Maria Tarnawska,
Anita Koncewicz, Jacek Konopka, Helena Glapa.
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