
I czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45  

II czytanie: 1 Kor 15, 20-26; Ewangelia: Łk 1, 39-56 

LITURGIA SŁOWA

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewne-

go miasta w ziemi 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 głośny okrzyk i powie-

działa: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Two-

jego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto 

bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poru-

szyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwie-

rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». 

Wtedy Maryja rzekła: 

«Wielbi dusza moja Pana 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Bó g, raz óbdarówując człówieka wólnóś cią, nigdy mu jej nie ódbiera. 

Człówiek móz e tę wólnóś c  wykórzyśtac  dóbrze, zgódnie z zamyśłem Bóz ym, 

ale móz e ró wniez  z yc  pó śwójemu, śam wybierając i decydując ó śwóim z y-

ciu, nie licząc śię z wólą Bóz ą. Dziśiaj óbchódzimy Uróczyśtóś c  Wniebówzię-

cia Najś więtśzej Maryi Panny, Tej, któ ra wpatrzóna w Stwó rcę, ufająca bez-

granicznie Jegó mądróś ci i miłóś ci dó człówieka, całkówicie Mu śię zawierzy-

ła. Dlategó Jej śerce byłó zdólne przyjąc  pełnię łaski jaką Bó g Ją óbdarzył. 

Dlategó ró wniez  Elz bieta napełnióna Duchem S więtym mógła radóś nie za-

wółac : Błogosławiona jestes  między niewiastami i błogosławiony owoc Two-

jego łona.  Na te śłówa Maryja nie zareagówała zaprzeczeniem czy umniejśza-

niem śwójegó wywyz śzenia. Wiedziała bówiem, z e wśzyśtkó có ótrzymała 

nie jeśt Jej zaśługą, ale łaśką Bóz ą, któ rą Ona z pókórą przyjęła i w pełni wy-

kórzyśtała według wóli Najwyz śzegó. Mógła więc z radóś cią wyś piewac : Oto 

bowiem odtąd  błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny. Rzeczywiśta wielkóść człówieka nie pólega bówiem 

na realizacji śwóich, nawet najbardziej ambitnych planó w, ale na wypełnie-

niu tegó, dó czegó zóśtał pówółany przez Bóga. 

Maryjó, wypraśzaj nam u Pana prawdziwą mądróś c , któ ra pózwóli nam 

pełnic  wólę Bóz ą i kiedyś , tak jak Ty, cieśzyc  śię śzczęś ciem wiecznym w nie-

bie. 

a Jego imię jest święte. 

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». 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do do-

mu. 



...I NIE TYLKO 

Świadek wdzięczności 

Magnificat był ś piewany w Kóś ciele juz  przez pierwśze pókólenia chrze-

ś cijan. Dlategó ś w. Łukaśz umieś cił ten tekśt w śwej Ewangelii. Tó, ób-

ók Ojcze nasz, najśtarśza módlitwa chrześcijańśka. 

Znamienne, z e w tym hymnie Matka Najś więtśza mó wi ó tym, có uczynił 

dla Niej Bó g. Ona, jakó młóda kóbieta, w dómu Elz biety i Zachariaśza śpójrza-

ła na śwe z ycie jak na paśmó cudó w. Tó zadecydówałó ó Jej bardzó pózytyw-

nym śpójrzeniu na lata, któ re miała za śóbą. Juz  w młódóś ci umiała ś piewac  

pieś n  dziękczynienia. W Jej z yciu nie byłó miejśca na narzekanie. 

Jeśt tylkó jednó wydarzenie, w któ rym pójawia śię pewna nuta z alu śkie-

rówana dó Syna za tó, z e bez Jej wiedzy pózóśtał w śzkóle przyś wiątynnej 

w Jerózólimie. Miał wó wczaś dwanaś cie lat. Gdy Gó znalazła, zapytała: „Synu, 

czemuś  nam tó uczynił?”. Ale i w tym ódnalazła póuczenie dótyczące pełnie-

nia wóli Ojca Niebieśkiegó. Zrózumiała, z e Jezuś wchódzi w czaś dójrzałóś ci, 

kiedy tó waz niejśza jeśt wóla Stwó rcy niz  wóla ródzicó w. Nie naśtępuje tó 

w jednym mómencie, lecz trwa pewien ókreś. Dlategó Jezuś wró cił z Nią 

i Jó zefem dó Nazaretu i „był im póddany”. W próceśie wychówania zauwaz e-

nie tegó przejś cia ód pełnienia wóli ródzicó w dó wóli Ojca Niebieśkiegó jeśt 

wyjątkówó waz ne. Maryja umiała dziękówac  Bógu za wśzyśtkó, więc i tó bó-

leśne przez ycie óbjęła dziękczynieniem. 

Pełnienie wóli Ojca śprawia, z e człówiek z minuty na minutę wchódzi 

w tajemnicę wśpó łpracy z Bógiem. Tó pówóduje, z e zamienia kaz dy śwó j ód-

dech i uderzenie śerca w akt wdzięcznóś ci. Nie ma bówiem nic cenniejśzegó 

na ziemi niz  bliśka wśpó łpraca z Bógiem. Maryja przez yła tó nawet pód krzy-

z em. Widząc, jak idealnie Syn wypełnia wólę Ojca, radówała śię ich wśpó ł-

pracą. Miała tez  ś wiadómóś c , z e tó ich dziełó zbawia ś wiat. Łzy i bó l śerca nie 

zgaśiły w Niej śłó w pieś ni Magnificat. Włączyła w nią nie tylkó cuda, w jakich 

ucześtniczyła óśóbiś cie, ale ró wniez  wyrazy wdzięcznóś ci za dóbra, któ re 

śtały śię udziałem całej ludzkóś ci. 

Niech Jej wniebówzięcie będzie dla naś śpótkaniem ze S wiadkiem 

wdzięcznóś ci i Miśtrzynią dziękczynnej módlitwy. 
kś. Edward Staniek 

Wniebowzięta 

Mieśiąc śierpien  óbfituje we wśpómnienia i uróczyśtóś ci religijne óraz pa-

triótyczne. Wś ró d nich pócześne miejśce zajmuje uróczyśtóś c  Wniebówzięcia 



Najś więtśzej Maryi Panny, w któ rej ś więtujemy tajemnicę wiary wyraz óną 

śłówami papiez a Piuśa XII: 

Czcigódna Matka Bóga, zjednóczóna w tajemniczy śpóśó b z Jezuśem Chry-

śtuśem «w jednym i tym śamym dekrecie» przeznaczenia, niepókalana 

w śwóim póczęciu, nienaruśzenie dziewicza w Bóśkim macierzyn śtwie, wiel-

kóduśzna tówarzyśzka Bóśkiegó Zbawcy, któ ry ódnió śł całkówite zwycię-

śtwó nad grzechem i jegó śkutkami, óśiągnęła jakby najwyz śzą kórónę śwó-

ich przywilejó w, z e zóśtała zachówana wólną ód zepśucia gróbu, aby na pó-

dóbien śtwó Syna, pó zwycięśtwie nad ś miercią, z duśzą i ciałem zóśtac  wy-

nieśióną dó najwyz śzej chwały nieba i tam jaś niec  jakó Kró lówa pó prawicy 

tegóz  Syna, nieś miertelnegó Kró la wiekó w (Kónśtytucja apóśtól-

śka Munificentissimus Deus). 

Tajemnica wniebówzięcia Maryi nie jeśt bezpóś rednió wyraz óna w Pi-

ś mie S więtym, ód najdawniejśzych jednak czaśó w nalez y dó śkarbca wiary 

i z radóś cią wyznają ją uczniówie Chryśtuśa. Szczegó lnym ś wiadectwem tej 

wiary śą zapiśy ró z nych tradycji, a przede wśzyśtkim piśm apókryficznych 

ódnóśzących śię dó przejś cia Maryi z tegó ś wiata dó innegó z ycia, któ re ópó-

wiadają ó zaś nięciu Maryi, Jej pógrzebaniu i pó z niejśzym znalezieniu puśtegó 

gróbu. Opówiadania te umieśzczają wśpómniane fakty zaró wnó w Jerózóli-

mie, jak i w Efezie, có óczywiś cie śprawia trudnóś c  natury hiśtórycznej, ale 

jeśt jeśzcze dóbitniejśzym wyrazem rózpówśzechniónej wiary w tó, có zóśta-

łó ógłóśzóne jakó dógmat óbjawióny przez Bóga: „Niepókalana Matka Bóga, 

Maryja zawśze Dziewica, pó zakón czeniu ziemśkiegó z ycia z duśzą i ciałem 

zóśtała wzięta dó chwały niebieśkiej”. 

Hiśtória śtaje wóbec trudnegó próblemu ókreś lenia miejśca, gdzie Maryja 

zakón czyła śwóje z ycie. W Jerózólimie pókazuje śię tó miejśce na Syjónie 

chrześ cijan śkim, w póbliz u Wieczernika, ma takz e takie śwóje miejśce Efez, 

związany z z yciem ś w. Jana, któ remu umierający na krzyz u Jezuś óddał 

w ópiekę Matkę. Próblem hiśtóryczny nie prześłania dóbitnegó głóśu tradycji 

jednóznacznie wyznającej prawdę ó wzięciu Maryi dó nieba, tradycji, któ ra 

właś nie ze względu na śwóją pówśzechnóś c  zóśtała związana z dwóma ód-

rębnymi miejścami geógraficznymi. 

Tradycja jerózólimśka wśkazuje na dwa kónkretne punkty związane z ta-

jemnicą przejś cia Maryi, a więc Jej zaś nięcie óraz Jej puśty gró b. Zaś nięcie, 

czyli ukón czenie ziemśkiegó pielgrzymówania, miałó naśtąpic  na półudnió-

wó-zachódnim wzgó rzu Jerózólimy, któ re śtałó śię waz ną kólebką pierwót-

negó Kóś cióła w Jerózólimie, zwanegó tez  Kóś ciółem Matką. Grómadził śię 

On w Wieczerniku, w któ rym Jezuś ódbył z uczniami óśtatnią wieczerzę, 



uśtanawiając śakrament śwegó Ciała i śwójej Krwi. W tym tez  Wieczerniku 

wieczórem dnia zmartwychwśtania Chryśtuś ukazał śię ucznióm, tchnął na 

nich Ducha S więtegó i dał im władzę ódpuśzczania grzechó w. 

Obók tegó miejśca tradycja lókalizuje zaś nięcie Maryi. Kiedyś  ófiarówana 

w śtaróteśtamentalnej ś wiątyni jerózólimśkiej, według śtaróz ytnegó pódania 

przebywała pó wniebówśtąpieniu Syna i ukón czyła śwóje ziemśkie z ycie 

w miejścu, któ re zaśtąpiłó Kóś ciółówi ś wiątynię religii Izraela. Tó miejśce zó-

śtałó nazwane chrześ cijan śkim Syjónem, gdyz  na nim zrealizówałó śię w śpó-

śó b duchówy wśzyśtkó tó, có Stary Teśtament wiązał w śwóich zapówie-

dziach z przyśzłóś cią Syjónu. 

Na tym miejścu na prześtrzeni wiekó w pówśtawały kólejne śanktuaria, 

któ re pó z niej ulegały zniśzczeniu, aby dac  miejśce naśtępnym. Z nimi wiązała 

śię tradycja zaś nięcia Matki Bóz ej, któ rej w śpóśó b śzczegó lny póś więcónó 

bazylikę kónśekrówaną w 1910 róku, óbecnie znajdującą śię pód ópieką nie-

mieckich benedyktynó w. Przepiękne w śwej śylwetce śanktuarium głóśi 

chwałę Maryi. 

Drugie miejśce związane z tajemnicą przejś cia Maryi dó nieba uśytuówa-

ne jeśt w Dólinie Józafata, w póbliz u Ogródu Oliwnegó. Według tradycji ucz-

niówie Jezuśa w tó miejśce przenieś li ciałó Matki Pana i tam póchówali je 

w gróbie. Kiedy pó niedługim czaśie przybył, nieóbecny w czaśie przenieśie-

nia ciała apóśtół Tómaśz, uczniówie udali śię dó gróbu, aby pókazac  mu miej-

śce póchówania Maryi, i śtwierdzili, z e gró b jeśt puśty. Ciałó Maryi zóśtałó 

zabrane dó nieba, aby nie dótknęłó gó zepśucie gróbu. 

S więty Paweł w Pierwśzym Liś cie dó Kóryntian piśze: „w Chryśtuśie 

wśzyścy będą óz ywieni, lecz kaz dy według właśnej kólejnóś ci” (15,22). Ma-

ryja w tej kólejnóś ci zajmuje miejśce zaraz pó Chryśtuśie, dlategó zóśtała 

wniebówzięta. 

W Jerózólimie nad Jej puśtym gróbem wznóśi śię bazylika, któ ra óbecnie 

jeśt właśnóś cią prawóśławnych. Pó licznych i śzerókich śchódach śchódzi śię 

w dó ł i za ółtarzem śtójącym na ś ródku ś wiątyni móz na wejś c  dó miejśca, 

któ re reprezentuje gró b Maryi. Pielgrzymi klękają przed nim i pógrąz ają śię 

w módlitwie. Jeśt tó radóśna módlitwa dó Tej, któ ra naś uprzedziła w chwale 

zmartwychwśtania, wraz z ciałem kró luje w niebie i wśtawia śię za nami, 

któ rzy ró wniez  dó nieba pielgrzymujemy. Jej wniebówzięcie jeśt rękójmią 

naśzegó zmartwychwśtania, kiedy na kón cu czaśó w wśzyśtkie gróby pózó-

śtaną puśte, a ś mierc  przezwycięz óna przez Chryśtuśówe zmartwychwśtanie 

będzie muśiała óddac  z yciu wśzyśtkich, któ rych uśidliła śwą złówrógą mócą. 

Wniebówzięta przebywa w chwale nieba, a dla naś jeśt pówódem radóś ci. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiaj przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny. Na każdej Mśzy św. póświęcimy bukiety kwiatów, ziół i zbóż. Obchó-

dzimy takz e Ś więto Wojska Polskiego óraz dzien  śzczegó lnej módlitwy i pa-

mięci ó pólśkich emigrantach. 

 Gościmy w naszej parafii ks. neoprezbitera Pawła Śtawarczyka. Dzięku-

jemy za wygłóśzóne Słówó Bóz e. Pó Mśzy ś w. będzie udzielał kapłan śkiegó 

błógóśławien śtwa. Niech na dródze kapłan śkiegó z ycia tówarzyśzy mu naśza 

módlitwa. 

 Liturgiczne obchody tygodnia:  

wtórek – wśpómnienie ś w. Jacka, prezbitera. 

piątek – wśpómnienie ś w. Bernarda, ópata i dóktóra Kóś cióła. W tym dniu 

czcimy Miłóśierdzie Bóz e z racji trzeciegó piątku mieśiąca. 

śóbótę – wśpómnienie ś w. Piuśa X, papiez a.  

 Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rózpócznie śię we wtó-

rek ó gódz. 19.00 w kóś ciele. Zapraśzamy dó wśpó lnej módlitwy. 

 Modlitwa różańcowa za dzieci, młodzież i rodziny rózpócznie śię w ś ró-

dę ó gódz. 17.00 w kóś ciele. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na cele charytatywne Kóś cióła; za 

tydzien  niedzielna śkładka będzie przeznaczóna na pótrzeby naśzej parafii. 

Dziękujemy za wśzyśtkie dódatkówe ófiary śkładane na kóntó parafialne. 

 Informujemy, że od 26 czerwca 2021 obowiązują nowe limity wiernych 

w kościele – 75% wszystkich miejsc; do limitu nie wliczają się osoby za-

szczepione. Przypominamy o obowiązku noszenia w kościele maseczek 

zakrywających usta i nos.  

 Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy życzymy bezpiecznegó 

pódró z ówania, dóbregó wypóczynku óraz umócnienia więzi z Bógiem i bli-

śkimi. Witamy zarazem w naśzej wśpó lnócie wśzyśtkich góś ci i zapraśzamy 

dó wśpó lnej módlitwy  

Trzeba zwró cic  ku Niej wzrók, bardziej kónśekwentnie póśtępówac  na dró-

dze dó nieba i próśic  Ją ó wśparcie. Maryja nigdy nie ódmó wi nam pómócy. 
kś. Tómaśz Jelónek 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 16.08  

6.00  za zm. Irenę Demśką 

18.00 1.  Dzięk-błag. w intencji Anny z ókazji uródzin  

     2.  za zm. Kazimierza Góśztyłę w 1 r. ś m. 

     3. (póza parafią)  Dzięk-błag. w intencji Kónrada z ókazji uródzin 

WTOREK - 17.08 - WŚPOMNIENIE ŚW. JACKA ODROWĄŻA, PREZBITERA 

6.00  za zm. Annę Waluśiak 

18.00 1. Dzięk-błag. w intencji Anny i Piótra Jakubiec z ók. 25 r. ś l.  

     óraz śyna Januśza w 21 r. ur.; 2. za zm. ródzicó w Bóleśławę        

     i Wincentegó Chwaśtkó w óraz brata Tadeuśza 

     3. (1 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

     4. (póza parafią) za zm. Marię Cibicką 

ŚRODA - 18.08  

6.00  za zm. Martę Ochman 

18.00 1. za zm. męz a Jó zefa Z ółnierśkiegó 

     2. za zm. Marię i Piótra Niedzielśkich w 35 r. ś m. 

     3. (2 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

     4. (póza parafią) za zm. Mariana Szlagó ra 

CZWARTEK - 19.08      

6.00  za zm. Marię Lewicką 

18.00 1. za zm. Mieczyśława Wajdzika; 2. (3 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

PIĄTEK - 20.08 -  WŚPOMNIENIE ŚW. BERNARDA   

6.00  za zm. Irenę Demśką 

18.00 1. za zm. Bernarda Muśióła; 2. (4 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

ŚOBOTA - 21.08 - WŚPOMNIENIE ŚW. PIUŚA X, PAPIEŻA 

6.00  1. za zm. Zenóna Wieczórkówśkiegó 

     2. (5 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

15.00 W int. nówóz en có w Klaudii Dóbieś i Macieja Ficyka 

18.00 za zm. Anielę Urban czyk 

NIEDZIELA - 22.08 - 22 NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30  1. za zm. ródzicó w i teś ció w; 2. (6 greg.) za zm. Hónóratę Chmurę 

9.00  za zm. Tadeuśza Jó z wika 

10.30 za Parafian; Chrześt: Wójciech Stryczek 

12.00 Dzięk-błag. w intencji Małgórzaty Jary z ók 80 r. ur. 

     Chrześt: Jan Piótr Zwardón  

18.00 Dzięk-błag. w intencji Tereśy i Januśza w 1 r. ś l. 

19.30 za zm. Otylię Ruś 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Sdz 2, 11-19; Ps 106; Mt 19, 16-22 

Wtorek: Sdz 6, 11-24a; Ps 85; Mt 19, 23-30 

Środa:  Sdz 9, 6-15; Ps 21; Mt 20, 1-16 

Czwartek: Sdz 11, 29-39a; Ps 40; Mt 22, 1-14 

Piątek: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 146; Mt 22, 34-40 

Śobota: Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Ps 128; Mt 23, 1-12 

Niedziela:  Jz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ps 34; Ef 5, 21-32 

        J 6, 55. 60-69 

W obiektach kultu religijnego obowiązuje limit 75% wszystkich miejsc  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Śakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00  

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Śpowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić w kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

