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WIADOMOŚCI Z FARY

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą
i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to
miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach,
wzmiankach i śladach.
Jak podkreślił Ojciec Święty Pius XII w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus, określającej jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny, to odwieczne przekonanie w Kościele potwierdzają wyraźnie liczne
świątynie oddane Bogu pod wezwaniem Maryi Panny Wniebowziętej na długo
przed ogłoszeniem tego dogmatu w 1950 roku. Świadczą o tym również święte obrazy otaczane czcią w kościołach przez wiernych. Niewątpliwie, potwierdza
tę wiarę również krakowski ołtarz Wita Stwosza, przedstawiający Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Także księgi liturgiczne od czasów chrześcijańskiej starożytności tak we wschodnich, jak i w zachodnich obrządkach Kościoła, potwierdzają obchody liturgiczne tej tajemnicy wiary. Nazywają one to święto „Zaśnięciem”
lub „Wniebowzięciem Świętej Maryi”. Wszystkie one zgodnie stwierdzają, że gdy
Matka Boża przeszła z życia ziemskiego do nieba, Jej święte Ciało z woli Bożej
otrzymało to, co odpowiadało godności Matki Słowa Wcielonego i pozostałym
przywilejom Jej udzielonym.
Poza tym, bardzo ważnym argumentem za zabraniem Maryi z jej ciałem
i duszą do nieba jest fakt, że nigdy w historii chrześcijaństwa nie twierdzono, że w
jakimś miejscu znajduje się jej grób. Gdyby chrześcijanie nie wierzyli we Wniebowzięcie Matki Chrystusa, z pewnością otaczaliby czcią i szacunkiem miejsce
jej wiecznego spoczynku, podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku grobu
św. Piotra czy innych Apostołów.
Z czasem papieże nadawali temu świętu coraz bardziej uroczysty charakter.
Św. Sergiusz I wprowadził Litanie, czyli procesje stacyjne w uroczystości maryjne, wymieniając obok siebie święto Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia
i Zaśnięcia Najświętszej Panny Maryi. Leon IV poleca uroczyście obchodzić świę-

to Wniebowzięcia Świętej Bożej Rodzicielki.
Również Ojcowie i Doktorzy Kościoła mówili o prawdzie Wniebowzięcia NMP. Szczególnym jej głosicielem był m.in. św. Jan Damasceński. „Potrzeba
było, by Ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, która
Stwórcę w swym łonie jako Dziecię nosiła, przebywała w Boskich przybytkach.
Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez Ojca zamieszkała w niebieskich
komnatach. Potrzeba było, by Ta, która widziała Syna swego na krzyżu i doznała
w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna
zasiadającego wraz z Ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to, co do
Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego stworzenia jako Matka Boga
i służebnica zarazem”.
Teologowie i scholastycy podkreślali, że przywilej Wniebowzięcia Maryi
Dziewicy zgadza się w pełni z Pismem Świętym. Pośród świętych, przypominających o tajemnicy Wniebowzięcia wymienić można: św. Antoniego Padewskiego, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bernardyna ze Sieny,
św. Roberta Bellarmina, św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa czy też św. Piotra
Kanizjusza.
Dlatego właśnie Papież Pius XII, idąc za tradycją Świętego Kościoła Katolickiego w 1950 roku Konstytucją apostolską Munificentissimus Deus ogłosił
dogmat o Wniebowzięciu słowami: „...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako
dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do
chwały niebieskiej”. Pośród argumentów teologicznych jakie Ojciec Święty wylicza uzasadniając tę prawdę, warto przypomnieć m. in., że Matka Boga jest najściślej zjednoczona z Boskim swoim Synem i dzieli Jego los. Skoro więc poczęła
Jezusa - Zbawiciela, karmiła, nosiła na rękach, niemożliwym jest, aby po ziemskim swym życiu została od niego oddzielona ciałem. Jezus Chrystus też jako
najdoskonalszy wykonawca prawa, który uczcił odwiecznego Ojca, nie mógł nie
uczcić swej ukochanej matki.
Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej zjednoczona ze swym
Synem w walce z szatanem, mająca doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak
Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad grzechem i jego skutkami,
w tym śmiercią, „tak trzeba było, aby wspólna walka świętej Dziewicy i Syna
zakończyła się dziewiczego ciała”. Maryja Niepokalana w swoim poczęciu, nienaruszenie dziewicza w Boskim macierzyństwie osiągnęła jakby najwyższą koronę swoich przywilejów poprzez zachowanie od zepsucia grobu, „aby na podobieństwo Syna, po zwycięstwie nad śmiercią, z duszą i ciałem zostać wyniesioną
do najwyższej chwały nieba i tam jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna,

nieśmiertelnego Króla wieków”.
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla: „Wniebowzięcie Maryi jest
szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem
zmartwychwstania innych chrześcijan”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX Niedziela Zwykła
12. sierpnia 2012

1.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian oraz gości wypoczywających w naszym mieście i okolicy. Życzymy dobrego wypoczynku
i pięknej pogody.
2.
W poniedziałek 13. sierpnia zapraszamy do kaplicy Krzyża Św. na Wielką
Nowennę Fatimską po Mszy św. o godz. 8.00, zaś po Mszy św. wieczornej na różaniec fatimski.
3.
We wtorek 14. sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, kapłana i męczennika.
4.
W środę 15. sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP – MB
Zielnej. Porządek Mszy św. jak zwykle w niedzielę. W tym dniu błogosławimy
zioła, kwiaty, kłosy zbóż, owoce i warzywa. Jest to także święto Wojska Polskiego; wspominamy 92. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Pamiętajmy w modlitwach o naszym wojsku.
5.
W piątek 17. sierpnia po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
6.
W sobotę 18. sierpnia mija 92. rocznica bitwy polsko-bolszewickiej pod
Brodnicą. W związku z tym zapraszamy wszystkich na uroczystości religijno-patriotyczne, które rozpoczną się w kościele szkolnym o godz. 17.00 Mszą św., po
czym nastąpi przemarsz na Cmentarz Wojskowy w Lasku Miejskim, gdzie będzie
miała miejsce dalsza część uroczystości.
7.
Grupa modlitewna Czcicieli Miłosierdzia Bożego organizuje w sobotę 22. września pielgrzymkę do Lichenia. Zapisy w biurze parafialnym
i u organizatorów.
8.
Parafia zatrudni na stanowisku kościelnego, najlepiej osobę na emeryturze,
praktykującego katolika, dysponującego wolnym czasem, chcącym pracować dla
dobra Kościoła. Prosimy zgłaszać się w biurze parafialnym.
9.
W przyszłą niedzielę, trzecią niedzielę miesiąca tradycyjna kolekta gospodarcza. Dziękujemy za dotychczasowe zrozumienie i wsparcie, polecając waszej
ofiarności dalsze prace remontowe, które planujemy zrealizować. Obecnie dobiegają końca prace na kościele szkolnym, rozpoczęliśmy prace konserwatorskie na
części wieży kościoła farnego.
10.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika katolickiego „Niedziela”, oraz naszych „Wiadomości z Fary”.

Intencje mszalne 13 – 19.08.2012
6.30
6.30
8.00
Poniedziałek
8.00
13.08.2012
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
Wtorek
14.08.2012
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
Środa
9.30
15.08.2012
11.00
WNIBOWZIĘCIE
12.15
N.M.P.
18.30
Kościół
szkolny

Czwartek
16.08.2012

Piątek
17.08.2012

Sobota
18.08.2012

Niedziela
19.08.2012

Kościół
szkolny

8.30
10.00
11.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
6.30
8.00
8.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30
8.30
10.00
11.30

+ rodzice: Barbara i Jan Zieleniewscy
+ Gerard Miraszewski – int od Sylwii z rodziną
+ mąż Jerzy Kwiatkowski – 8 r. śm
+ Hipolit, Franciszka, Władysław Krajewscy
+ Kazimierz i Stanisława i rodzeństwo Arendt
+ Stanisława i Stanisław; brat i bratowa Maciejko
+ Sylwestra, Bolesław Bachorscy
REZERWACJA
Antoni i Jan Cackowscy w 12 r. śm; Henryk Gross i zm. rodzice i siostra oraz Marianna
+ Felicja i Walenty Karpińscy
+ Bolesław Dąbkiewicz; Marta i Jan Nowaccy
Za żywych i zmarłych członków II róży Żywego różańca
+ Kazimierz Ornowski – 11 r. śm; Jolanta Cybulska
Za dusze w czyśćcu cierpiące; + Wojciech, Jan Komarowscy
+ Piotr Rosalski - 26 r. śm
+ Faustyn Rosalski - popogrzebowa
+ Rajmund Angowski – 14 r. śm
SUMA – ZA PARAFIAN
50 – lecie sakr. Małżeństwa p.p. Krystyny i Edwarda Brześkiewicz z prośbą o zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
Za rodziców: Aleksandra z racji urodzin i Adam Cackowscy
+ Jan Skibiński i zmarli rodzice
+ Jan i Maria Barańscy w r. śm
Za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Feliks i Helena Wiśniewscy
O cud uzdrowienia dla małej Antoniny
+ Maria Małecka – popogrzebowa
+ Marek Radzymiński w r. śm
O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Bogusława Czyszewskich w 25 r. ślubu i dla
Bogusławy i Grzegorza Czyszewskich w 25 r. ślubu
+ Stefania Lewandowska i Kornela Morela
+ Jadwiga Chechłowska – 2 r. śm; Kazimiera i Bronisław, Benedykt i Józefa Chechłowscy
+ Janina Łakomiec – popogrzebowa
+ Władysław Wróblewski – 5 r. śm. i zmarli rodzice
+ Wojciech Jankowski – 8 r. śm
+ Maria i Antoni Wardowscy
+ Kunegunda Kwas – 5 r. śm
Za dusze w czyśćcu cierpiące
REZERWACJA
Dziękczynna w 34 r. ślubu p.p. Zofii i Mariana Boguckich
+ Marian Karczewski – 5 r. śm i zm. rodzice
+ Władysława, Zygmunt, Stanisław Gawlik; rodzice: Anna i Kazimierz Durnakowscy
+ Bolesław Kuciński – z racji imien in
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Anny i Pawła z okazji 5 r. ślubu oraz ich
dzieci
SUMA – ZA PARAFIAN
Dziękczynna za 45 lat małżeństwa p.p. Urszuli i Wacława Derlickich
+ Jan Szczypiorski i Bolesław Łepkowski
+ Roman Beksa – 4 r. śm
+ Henryk Dąbrowski
+ syn Stanisław Hoga z racji urodzin
+ Anna, Jadwiga i Feliks Tyburscy

