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POLSKA MISJA KATOLICKA  
przy parafii Świętej Anny w Kopenhadze 

 

GAZETKA 
NIEDZIELNA 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIETSZEJ 
MARYI PANNY – A – 15.08.2014. 

Ewangelia według św. Łukasza: Łk 1,39-56. 

W tym czasie Maryja 
wybrała się i z 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 
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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. 

 
 
Oto Słowo Pańskie.  

 

Medytacja do Ewangelii: 
Wniebowzięcie – to 

największe wyróżnienie, to 
największa nagroda jaka może 
otrzymać człowiek, bo to 
zaproszenie, wzięcie przez 
samego Boga człowieka do 
bycia razem z Bogiem, do Jego 
szczęścia wiecznego. 

Jak to osiągnąć, jak dojść do 
tego wielkiego zaszczytu, do tej 
chwały i radości wiecznej? 
Recepta jest prosta, chociaż 
wymagająca, odpowiedzieć z 
całym zawierzeniem na Boże 
zaproszenie do wypełnienia 
Jego woli. 

Pewno by nikt nie słyszał o 
Maryi z Nazaretu, gdyby ona nie 
wypowiedziała i nie wypełniła w 
całym swoim życiu jej tak dane 
Bogu. Niby tak nie wiele, a 
jednak po ludzku dużo, bo 
podporządkowała całe swoje 
życie woli Bożej. 

Chociaż Pismo Święte nie 
mówi o jej śmierci, czy zabraniu 
jej przez Boga do nieba, to 
jednak wszyscy wierni byli 
przekonani, że ta, która dała 
ciało Synowi Bożemu, nie 

mogła ulec pośmiertnie 
rozkładowi. 

To przekonanie ludu 
przerodziło się w wielką 
pobożność maryjną i w wiarę, 
że ona została wzięta z ciałem i 
duszą do nieba, gdzie przebywa 
Jej zmartwychwstały Syn. Ona 
jest tam nie tylko dla chwały 
Bożej, Ona jest też w niebie dla 
dobra wszystkich ludzi. Jest 
orędowniczką naszą u Boga, 
jest naszą wielką pomocą. 

Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, to 
wyniesienie Matki Syna Bożego 
do chwały niebieskiej, to radość 
dla nas, że mamy w niebie 
orędowniczkę przed Bogiem, 
ale to również zadanie dla 
każdego z nas, że naszym 
celem jest właśnie niebo. Czy 
jednak pragniemy tej chwały w 
życiu wiecznym? 

Może patrzymy z podziwem i 
może z pewną pozytywną 
zazdrością na obrazy 
przedstawiające Maryję Matkę 
Syna Bożego, szczególnie te, 
które ukazują Jej chwałę w 
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niebie. Jednak trzeba popatrzeć 
na całe Jej życie. Zgodziła się 
podporządkować swoją wolę, 
woli Bożej, znosiła trudy 
narodzin Syna Bożego w 
ubogiej grocie, a szczególnie 
bolesną dla Niej była męka i 
śmierć Chrystusa na krzyżu, dla 
zbawienia świata. 

Dzisiejszy świat łudzi nas 
łatwym i przyjemnym życie, 
unikającym wszelkich trudności 
i wyrzeczeń a promującym 
wygodę i wszelkie przyjemności 
tego świata, bez ograniczeń 
wolności ludzkiej. Być może ta 
moda na wygodnictwo i 
przyjemności, przyczynia się, że, 
owszem, podziwiamy Maryję, 
czcimy Ją, szukamy Jej pomocy 
w trudnościach, ale naśladować 
Ją, jest nam bardzo trudno. 

Maryja powinna być dla 
każdego z nas wzorem wiary w 
Boga i życia według Jego woli, 
według Bożych przykazań. 
Obyśmy umieli jak Ona 
wsłuchiwać się w głos Boży, by 
usłyszeć co On chce od 
każdego z nas, by nie tylko raz 
powiedzieć Mu nasze tak, ale 
cały życiem wypełniać wolę 
Bożą. Bo Bóg nie żąda od 
człowieka czegoś ponad jego 
możliwości, a to co nam ukazuje 
do wypełnienia, jest na pewno 
dla naszego dobra, a 
szczególnie dla naszego 
zbawienia. 

Obyśmy nie tylko podziwiali 
Maryję, szczególnie podczas 
różnych świąt maryjnych, ale 
obyśmy Ją naśladowali w życiu 
codzienny, abyśmy, jak Ona, 
mogli dojść do chwały wiecznej .

Niedziela Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  –– „A”.  

17.VIII.2014. Ap 11,19a;12,1,3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56. 

Poniedziałek Sancji, Heleny, Ilony. 

18.VIII.2014. Ez 24,15-24; Mt 19,16-22. 

Wtorek Jana, Juliusza, Bolesława. 

19.VIII.2014. Ez 28,1-10; Mt 19,23-30. 

Środa Bernarda, Sobiesława, Samuela. 

20.VIII.2014. Ez 34,1-11; Mt 20,1-6a. 

Czwartek Św. Piusa X, Kazimiery, Joanny. 

21.VIII.2014. Ez 36,23-28; Mt 22,1-14.  

Piątek NMP Królowej, Marii, Cezarego. 

22.VIII.2014. Iz 9,1-3,5-6; Łk 1,26-38. 

Sobota Św. Róży, Władysława. 
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23.VIII.2014. Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – A – 17.VIII.2014. 

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Najświętszą Maryję Pannę, nie tylko powinniśmy czcić i szukać u Niej 

pomocy, ale powinniśmy Ją naśladować w życiu, by jak Ona dojść kiedyś 

do chwały wiecznej w niebie. 

2. W środę o godz. 18.30 będzie Msza św. o Bożym Miłosierdziu, koronka do 

Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii św. S. Faustyny. 

3. W sobotę zapraszam na pielgrzymkę do Pinstrup. Msza św. o godz. 12.00 a 

o godz. 15.00 nieszpory. 

4.  Zapraszam, aby rodzice dzieci w wieku od 6 roku do 13 zapisywali je  na 

katechezę, zwłaszcza przygotowującą do Sakramentu I Komunii św. i do 

Bierzmowania. Rozpoczęcie przygotowania do Bierzmowania w piątek 29 

sierpnia o godz. 17.00 w Polskiej Bibliotece, a uroczyste rozpoczęcie dla 

wszystkich w czasie mszy św. 31 sierpnia .  

5. Dziękuję Siostrze Dorocie i Siostrze Leopoldynie za zorganizowanie 

pielgrzymki SZLAKIEM WIELKICH POLAKÓW.  

6. Przypominam, że przygotowanie do sakramentu Chrztu św. dla rodziców i 

rodziców chrzestnych odbywa się tylko w pierwszy poniedziałek miesiąca o 

godz. 18.00 w Polskiej Bibliotece. 

7. Najbliższe przygotowanie do sakramentu Małżeństwa rozpocznie się w 

sobotę 13 września o godz. 17.00 w Polskiej Bibliotece. 

8. Z racji na małą ilość chętnych na pielgrzymkę do Włoch, wyjazd ten zostaje 

odwołany. W przyszłym roku planujemy pielgrzymkę do Meksyku. 

9. Zapraszam do nabywania i czytania tygodnika Niedziela, w którym jest 

wiele ciekawych artykułów na temat wiary, Kościoła i społecznych. 

 

Wszystkim Wam, Drodzy siostry i bracia, życzę na nadchodzący tydzień 

błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. 

 

Po Mszy św. zapraszam wszystkich na kawę na małą salę. 

 

  

Duszpasterz, o. Leszek Kapusta C.S.s.R.  

Tel.32860724.kom.26503012Lks210@wp.pl  

PMK w Kopenhadze/facebook 
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