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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Prawda o Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny 
z duszą i ciałem do nieba 
znana jest w Kościele od 
wieków. Ciało Matki Bożej 
nie mogło podlegać roz-
kładowi, jak ma to miejsce 
w przypadku wszystkich 
innych ludzi, podległych 
grzechowi pierworodne-
mu. Ona od tego grzechu 
została zachowana,bo jest 

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  Łk 1,39-56

BÓG WYWYŻSZA POKORNYCH
Matką Syna Bożego. Ważnym ar-
gumentem jest i ten fakt, że nigdy                                    
w historii chrześcijaństwa nie twier-
dzono, że w jakimś miejscu znaj-
duje się Jej grób. Mówimy tylko 
o miejscu zaśnięcia Matki Bożej, 
skąd z ciałem i duszą została wzię-
ta do nieba Papież Pius XII, idąc za 
tradycją Kościoła Katolickiego, w 1950 
r. konstytucją apostolską „Munifi-
centissimus Deus” ogłosił dogmat                                 
o Wniebowzięciu Maryi. 
I my dzisiaj uczestnicząc w tradycji 
Kościoła oddajemy cześć Matce Boże 
Wniebowziętej, przynosimy pierwo-
ciny ziół i kwiatów, prosząc by Bóg 
za przyczyną Maryi zachował nas od 
klęski nieurodzaju. A sami chcemy 
naśladować Maryję w Jej cnotach, 
by ostatecznie spotkać się w niebie!

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
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 Elżbie-
ta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Świę-
ty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś mię-
dzy 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 Mary-
ja 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 na pokolenia i pokolenia Nad tymi, któ-
rzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysła-
mi 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.
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16.08.
„Miłość <<nie szuka 
swego>>. Nic dla siebie! 
Wszystko dla innych.”

17.08.
„Kościół żyje przez dwa-
dzieścia wieków na ziemi 
dzięki temu właśnie, że 
umiał skupiać wokół siebie 
ludzi i budować przyszłość, 
choćby na ostatnim kamie-
niu, który pozostał jeszcze 
w duszy, że umiał budzić 
życie nawet z ziarenka gor-
czycznego, że umiał stanąć 
przy człowieku, choćby ten 
stał pod szubienicą.”

18.08.
„Gdy Kościół ukazuje nam 
Słowo Wcielone, pragnie, 
byśmy za przykładem Jana 
spoczęli ufnie i dziecięco 
na tej Bożej Piersi i z niej 
czerpali potoki Ewangelii                   
i Światłości. Jak wielki sens 
ma Jan przy żłobku, jak, 
którego zobaczymy w Wie-
czerniku, na Kalwarii, przy 
Grobie i przy Matce Słowa 
Wcielonego! - Jan to droga 
do Drogi.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
19.08.
„Kościół przemie-
nia doczesne życie                                          
w życie wieczne. 
On jest mocą, która 
przekroczy granice tej 
ziemi, aby ukazać nam 
żywot, który się nie 
skończy - wieczny ży-
wot. Jest więc Kościół 
społecznością życia 
(…) przez Chrystusa.”

20.08.
„Kościół nieustannie 
przypomina możnym               
i wielkim tego świata, 
jak olbrzymia jest war-
tość i cena człowieka.”

21.08.
„Napełniajcie się łaską 
uświęcającą, a wów-
czas Kościół będzie              
w Was zwycięski.”

22.08.
„Kościół katolicki przez 
swoją zawartość wiary 
i zasad moralnych 
jest ożywczym tętnem 
bijącym w sercach 
Polaków.”

NIEDZIELA 15 sierpnia 2021 
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY
PIERWSZE CZYTANIE Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Niewiasta obleczona w słońce
Czytanie z Księgi Apokalipsy 
świętego Jana Apostoła
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza uka-
zała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej 
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na 
niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, 
a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część 
gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą 
urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. 
I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody 
rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego 
tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przy-
gotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w nie-
bie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 
i władza Jego Pomazańca”.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 45,7.10-12.14-15
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.
DRUGIE CZYTANIE  1 Kor 15,20-26
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, 
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, 
przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, 
lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, po-
tem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie 
nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzy-
jaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana 
śmierć.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Sdz 2, 11-19; Mt 19, 16-22
Wtorek: Sdz 6, 11-24a; Mt 19, 23-30
Środa: Sdz 9, 6-15; Mt 20, 1-16
Czwartek: Sdz 11, 29-39a; Mt 22, 1-14
Piątek: Rt 1, 1.3-6. 14b-16.22; Mt 22, 34-40
Sobota: Rt 2, 1-3. 8-11.; 4, 13-17; Mt 23, 1-12
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Święto MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ
Polskie tradycje świąteczne

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest najstar-
szym świętem maryjnym w całym roku liturgicznym. 
Uroczystość była obchodzona w Konstantynopolu 
już od V wieku (w kościele wschodnim święto nosi 
nazwę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny), a w Rzy-
mie obchodzono ją od VII wieku. 
Gloger w „Roku polskim” pisał:                 
„ Wniebowzięcie NMP ze wszyst-
kich świąt ku czci Bogarodzicy to 
uroczystość najdawniejsza i za-
wsze solennie obchodzona. Z ob-
chodem tym kościelnym, które 
rozmaite dawniej nosił nazwy jak: 
Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia 
i wreszcie Wniebowzięcia, łączy 
się w naszym kraju starodawny 
zwyczaj święcenia ziół polnych, 
które dziewczęta przynoszą do 
świątyń, aby je kapłan przed wiel-
kim ołtarzem poświęcił”. Święto 
przypadające 15 sierpnia - daw-
niej obchodzone jako dzień Mat-
ki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie 
z kalendarzem rolniczym „Na 
Wniebowzięcie pokończone żę-
cie”- zawiera wiele treści teologicznych, kulturowych 
i obyczajowych. Dogmat o Wniebowzięciu ogłosił 
w 1950 roku Pius XII:”jest on dniem triumfu Niepo-
kalanej i ukoronowaniem wszystkich Jej godności”. 
Obrzędowość ludowa wiąże ten dzień ze święceniem 
płodów rolnych i ziół, będących symbolami bogactwa 
przyrody, stąd druga popularna nazwa tego święta - 
uroczystość Matki Boskiej Zielnej. Wnętrza kościołów 
ozdabia się wiankami ziół i kwiatów, bukietami, kom-
pozycjami roślinnymi z warzyw, owoców i runa leśne-
go. Na Mazowszu i Podlasiu święcone są w kościołach: 
boże drzewko, hyzop, lawenda, dziewanna, rumian 
i kilka innych ziół. W Krakowie poświęca się 12 ziół. 
Poświęcone zioła można zobaczyć później w każdej 
chacie. Według staropolskiego obyczaju, zmarłemu do 
trumny podkładają ich garstkę pod głowę. W wielu re-
gionach obok ziół przynosi się do poświęcenia różne 
zboża, z każdego po kilka kłosów. Z tych to, błogosła-
wionych przed ołtarzem kłosów, wykruszają potem 
ziarno do pierwszego siewu. Zbożom przypisywano 
niezwykłe znaczenie i w obrzędowych poczynaniach 
odgrywały one doniosłą rolę. W zbożu - „najszlachet-

niejszym owocu pól” - wszystko jest symbolem życia, 
dostatku i plonów, od nasienia po kłosy. Z czterech zbóż 
do święcenia wito wieńce ozdabiane kwiatami - nagiet-
kami, makami i chabrami. Wplatano w nie „koszyczki 
Najświętszej Maryi Panny”, czyli werbenę pospolitą. 

Dzień Matki Boskiej Zielnej był 
i jest dniem wielkich dziękczyn-
nych pielgrzymek. Najczęściej 
pielgrzymowano do Częstochowy 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziś 
pielgrzymuje się z wieńcami do-
żynkowymi do wielu sanktuariów. 
Przygotowując się do obchodów 
Matki Boskiej Zielnej, należało wg 
starego zwyczaju w dniu św. Waw-
rzyńca, czyli 10 sierpnia, poświę-
cić masło i miód, którego potem 
dodawano do skosztowania po 
łyżeczce każdemu z domowników 
mówiąc:
  „Przez przyczynę świę-
tego męczennika
  Chroń Boże pszczółki od 
szkodnika”.
Po uroczystościach kościelnych 

następowały dożynki, w dawnych czasach organizowa-
ne przez dziedzica lub samych gospodarzy. Zbierano 
się przy stołach w ogrodzie, a na klepisku w stodołach 
odbywały się tańce. Dożynki odbywają się i dziś, choć 
warunki i ich scenariusz różni się nieco. Jednak pozo-
stała tradycja i przetrwało przysłowie: „Matki Bożej 
Zielnej każdy chodzi cielny” (czyli syty, najedzony).
 K. Iłłakowiczówna w Mszy Maryjnej

           na Matkę Boską Zielną:

    Po co te wiązki i wianki
   z mięty, wrotyczu, rumianku?
   Niesiemy je na znak hołdu
   Maryi Pannie przed ołtarz.
   Hyzop, lawenda, jałowiec?
   Wszak to potrzebne chorobie?
   Mamy je, chcemy dziewanną
   Ucieszyć Maryję Pannę.
   Niechaj to księżą poświęcą
   Dzisiaj w ten dzień Wniebowzięcia.

Na podstawie ksiązki Hanny Szymanderskiej - Ewa Wika
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św. o 12.30.

Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.00-
10.00 i we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00.

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każdą Mszą 
św.

W sobotę, 21 sierpnia, rozpoczyna się doroczny 
odpust ku czci Matko Bożej Pocieszenia w Górce 
Duchownej. Program wywieszony w gablocie.

Sierpień 2021 
DEKANAT  WIELEŃSKI
15 ndz - Piłka
16 pon  - Pęckowo
17 wt - Drawsko
18 śr - Wieleń
19 czw - Wieleń-Siostry Franciszkanki 
Rodziny Maryi
20 pt - Rosko – Biała
21 sob - Gulcz -  Krucz 

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


