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Bóg wywyższa pokornych
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w
pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie. Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana".
Wtedy Maryja rzekła:
"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".

●●●
„Dziś Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów”. Tę prawdę, którą dziś
uroczyście wyznajemy, ogłosił papież Pius XII w roku 1950 jako dogmat o Wniebowzięciu
Najświętszej Maryi Panny.
„Maryja – jak pisze Jan Paweł II w ‘Redemptoris Mater’ – sama w pełni zbawiona i
wyniesiona do nieba, nie tylko poprzedza Kościół pielgrzymujący, ale go nieustannie
wspiera na drodze ku ostatniej pełni królestwa, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich”
(RM 41). Trzeba nam zapatrzeć się w Jej wniebowzięcie, aby uświadomić sobie, że ziemia
to tylko fragment, to tylko przejście do wieczności. Ale nie ma innej drogi do nieba, jak
tylko przez życie ziemskie.
Nasi ojcowie tę trudną prawdę, przełożyli na bardzo proste, czytelne, a głęboko wymowne
znaki. Bo to właśnie dziś przynosimy polskim zwyczajem, do naszej świątyni zboża,
kwiaty i owoce i kładziemy je u stóp Tej, którą nazywamy dziś Matką Boską Zielną. To
przecież Ona, jest najpiękniejszym Kwiatem polskiej ziemi. Poświęcone wiązanki
położymy, zwyczajem ojców, za świętym obrazem, aby móc po nie sięgnąć, gdy zajdzie
tego potrzeba.
Takie to dzisiaj mamy podwójne święto naszej Ojczyzny w niebie i tu na ziemi. I niech nam
to uświadomi, że nasza Ojczyzna jest w niebie, ale idziemy do niej krocząc po tej ziemi –
naszej polskiej. I trzeba nam wpierw ją ukochać, aby później ukochać niebo. Podążajmy
więc z Maryją „przez polską ziemię do Bożego nieba” (kard. Wyszyński).

OGŁOSZENIA
1. Nadal można zapisywać się na pielgrzymkę autokarową do Warszawy
w dn. 26 sierpnia br. Będziemy zwiedzać multimedialne Muzeum Powstania
Warszawskiego, muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu i cmentarz
Powązkowski. Koszt – 60 zł.
2. Jeszcze raz składam „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy poprzez ofiarę finansową
czy konkretną pracę przyczynili się do godnego przyjęcia Pielgrzymki Akademickiej
3. Zapraszam na godz. 11.00 na Dożynki Gminno – Parafialne w najbliższą niedzielę.
W tym dniu nie ma Mszy św. wieczorem.
4. Przyjmuję int. mszalne na 2011 rok.
5. Zapraszamy dzieci i młodzież na spotkanie integracyjne w najbliższą środę,
tj. 18 sierpnia br. Spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00, a następnie na zabawy
i tańce przy muzyce i lody.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Zuzannę Jacak - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Mały mol został wysłany przez ojca na pierwszy lot po mieszkaniu. Wraca po kilku
minutach do szafy i siada na sweterku obok ojca.
- I jak było?
- Chyba dobrze, wszyscy klaskali.
Starca zapytano kiedyś:
- Dlaczego, abba, kiedy twój towarzysz w celi śpiewa psalmy, ty zawsze jesteś przy oknie?
Odpowiedział:
- Nie chcę, by myślano, że go torturuję...
Pewien przeor zapytał starca:
- Abba, jaka powinna być homilia?
- Homilia - odpowiedział starzec - powinna mieś dobry początek i dobre zakończenie. A ty
staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie.
Pewien brat powiedział do starca:
- Abba, słyszałem, że brat, który mieszkał z tobą, umarł. Mógłbym zająć jego miejsce?
Starzec odpowiedział
- Tak, ale wydaje mi się, że jesteś wyższy od niego. Nie wiem, czy zmieścisz się w jego
grobie.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 16. 08. 2010

18.00 int. wolna
WTOREK 17. 08. 2010

18.00 int. wolna
ŚRODA 18. 08. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Leona Skonecznego;
+Kazimierza Pasika w 1 rocz. śmierci;
+Mariana i Władysława Tworskich oraz Mariannę Wójciak;
+Mariannę, Mariolę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich oraz Jana Sochę;
+Mariannę Stanisławską w 1 rocz. śmierci.
CZWARTEK 19. 08. 2010

9.00 int. wolna
PIĄTEK 20. 08. 2010

18.00 Za +Janinę i Antoniego Skorupińkich /int. od syna Władysława/.
SOBOTA 21. 08. 2010

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Skonecznej z racji 18 rocz. urodzin.
NIEDZIELA 22. 08. 2010

9.00 Za zmarłych Parafian;
O Boże błog. i zdrowie dla Marii i Tadeusza z racji 35 rocz. ślubu i ich dzieci.
11.00 Dożynki – w int. Rolników;

Migawki z życia pielgrzyma.

