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Kalendarz liturgiczny
15 sierpnia 2010r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marii, Napolena, Stelli
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
PSALM 45
1 Kor 15, 20-26
EWANGELIA: Łk 1, 39-56

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP
E W A N G E L I A : Łk 1, 39-56

16 sierpnia 2010r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Stefana, Rocha,
Joachima
Ez 24, 15-24
Spotykamy się dziś z kolejną tajemnicą – Wniebowzięcia Najświętszej
PSALM Pwt 32
Maryi Panny. Matka Boża z duszą i ciałem jest w niebie. W scenie zwiastowania
Ewangelia: Mt 19, 16-22
mamy prostą odpowiedź – dla boga nie ma nic niemożliwego. W hymnie
17 sierpnia 2010r. - WTOREK
dziś słyszymy Maryja potwierdza to: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”
Św. Jacka, prezbitera
Imieniny: Jacka, Żanny, Mirona
Ks. Twardowski pisze, że „im cud jest trudniejszy, tym bardziej prawdziwy.”
Ez 28, 1-10
Gdyby nie było tajemnicy, nie potrzebna byłaby wiara.
PSALM Pwt 32
EWANGELIA: Mt 19, 23-30
18 sierpnia 2010r. - ŚRODA
Imieniny: Heleny, Ilony,
Bronisława
Ez 34, 1-11
PSALM 23
EWANGELIA: Mt 20, 1-16a
19 sierpnia 2010r. - CZWARTEK
Św. Jana Eudesa, prezbitera
Imieniny: Jana, Bolesława,
Juliana
Ez 36, 23-28
PSALM 51
EWANGELIA: Mt 22, 1-14

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

20 sierpnia 2010r. - PIĄTEK
Największe święto maryjne. Obchodzone 15 sierpnia. Upamiętnia wzięcie
Św. Bernarda, opata i dr Kościoła
Imieniny: Bernarda, Sobiesława do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Dogmat o Wniebowzięciu
Ez 37, 1-14
NMP ogłoszony został przez papieża Piusa XII w 1950 r.
PSALM 107
EWANGELIA: Mt 22, 34-40
Wniebowzięcie w polskiej tradycji ludowej nazywa się Świętem Matki Bożej
Zielnej. W tym dniu ( w związku ze wspomnianą legendą) w kościołach święci
21 sierpnia 2010r. - SOBOTA
Św. Piusa X, papieża
się kwiaty, wianki i zioła. Na ziemiach polskich święto Wniebowzięcia należy do
Imieniny: Piusa, Joanny,
najdawniejszych uroczystości maryjnych.
Kazimiery
Ez 43, 1-7a
Z tym największym świętem maryjnych wiąże się niezmiernie popularna
PSALM 85
tradycja pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zwłaszcza na Jasną Górę.
EWANGELIA: Mt 23, 1-12
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„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”
Mimo, iż wcale aspekt ﬁnansowy nie został tu wyszczególniony, to jakby automatycznie
wysuwa się on na pierwszy plan. Dlaczego? Na pewno wpływa na to zmiana w świadomości
współczesnego człowieka, sprawy materialne stały się dla wielu celem życia i zajmują ogromną
część wszelkiej aktywności.
Kościół powinien mieć środki konieczne do sprawowania i utrzymania miejsc kultu, prowadzenia
dzieł apostolstwa i miłości, (charytatywne, wychowawcze, edukacyjne, itp.) oraz na godziwe utrzymanie
szafarzy. (KPK 222) Można tu przywołać wczesnochrześcijański zwyczaj przynoszenia na Eucharystię
wraz z chlebem i winem darów, które miały być rozdane potrzebującym. Od początku różnego
rodzaju potrzeby członków Kościoła miały ogromne znaczenie.
Podejrzewam, że lęk budzi forma wspierania Kościoła, czyli sposób przekazywania świadczeń,
a raczej jej zmiana. W Polsce jest zwyczaj kolekty mszalnej, tzw. „tacy” oraz okazjonalnych zbiórek,
ale np. w Niemczech jest pobierany podatek kościelny; ów zwyczaj wykształcił się tam na
przestrzeni wielu lat.
Kościół jest społecznością, wszyscy jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, tworzymy
wspólnotę. Oprócz przeznaczania środków na prowadzenie różnych inicjatyw w Kościele, trzeba
brać pod uwagę także inne sfery: inicjatywa, praca, wsparcie duchowe, itp.. Kościół to nie tylko
budynki, które należy utrzymywać, to przede wszystkim współtworzący go ludzie.
Przykazania kościelne są nam podarowane, aby pomóc kroczyć drogą do Boga, wyznaczają
jej kierunek. Nie są zbiorem zarządzeń usiłujących zgromadzić katolików w kościele i przy
konfesjonale. Raczej dbają, by w tak szybko przeżywanej rzeczywistości nie zapomnieć
o naszym Zbawicielu.

INFORMACJE
1. Dzisiejszą uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny można nazwać świętem
człowieczeństwa, w tym sensie, że w obrazie Matki Wniebowziętej każdy z nas może ujrzeć
samego siebie. Nagroda, którą Ona już otrzymała, jest przeznaczona dla każdego z nas.
To są właśnie te rzeczy, „których ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało,
które Bóg przygotował tym, którzy go miłują”.
2. Dziś, nabożeństwo Maryjne o godz. 1700.
3. Dzisiaj na Mszę Świętą o godz. 2000 zapraszamy wszystkich pielgrzymów. Będziemy
wspólnie dziękować za dar XXXII Pielgrzymki na Jasną Górę, po Mszy Świętej ostatni apel
Maryjny.
4. W dniach 27 – 28 sierpnia, organizowane jest w naszym Pallotyńskim Seminarium Duchownym
w Ołtarzewie, Pallotyńskie Spotkanie Młodych, pod hasłem: „KOCHAM”.
Organizujemy wyjazd z naszej paraﬁi. Zapisy w Kancelarii Paraﬁalnej w godzinach jej pracy.
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