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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Sierpień to miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominana 

jest Maryja. Dla naszego miasta to szczególny czas, w którym tysiące 

pątników dociera do klasztoru na Jasnej Górze, by wielbić Matkę Bożą. 

Również my w tym się starajmy się zgłębić relację z Bogiem przez 

wstawiennictwo Maryi, jednocześnie odwiedzić Panią Jasnogórską 

stając się jednym z pielgrzymów. 

 

 

EWANGELIA 7.08.2022- Wersja dłuższa 

(Łk 12, 32-48) - Gotowość na przyjście Pana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż 

spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze 

mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, 
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skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie 

niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą 

przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni 

do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby 

mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 

których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 

wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 

usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, 

gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie 

przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też 

bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas 

mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, 

którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we 

właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, 

zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go 

nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: 

Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym 

jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 

spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy 

mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a 

nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką 



chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, 

otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 

będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą». 

 

EWANGELIA 14.08.2022 

(Łk 12, 49-53) - Ewangelia powodem rozłamu 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na 

ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej 

doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 

pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 

będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a 

dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka 

przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a 

synowa przeciw teściowej». 

 

EWANGELIA 15.08.2022 

(Łk 11, 27-28) - Błogosławione łono, które Cię nosiło 

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do 

Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 

Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy 

słuchają słowa Bożego i zachowują je». 

 



EWANGELIA 21.08.2022 

(Łk 13, 22-30) - Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do 

Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 

zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż 

wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan 

domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie 

kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 

„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież 

jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On 

rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 

wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i 

wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz 

wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i 

siądą za stołem w królestwie Bożym. 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi». 

 

EWANGELIA 28.08.2022 

(Łk 14, 1. 7-14) - Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w 

szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 



przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak 

mówił do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 

miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był 

zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 

i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć 

ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy 

przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się 

wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 

współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo 

wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 

zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 

odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 

chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 

czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 

zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 

Opr. Marlena Sasuła 

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej 

wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża 



Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji 

apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, 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" (Breviarium fidei VI, 105). Orzeczenie to papież 

wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 

1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na 

innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa 

Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest 

nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna 

w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym 

autorytetem potwierdził i usankcjonował. 

Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi do nieba, 

Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie 

Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci 

Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji 

apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym 

uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął 

zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i 

duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz "zasypiając". 

Według Tradycji Matka Boża ostatnie lata swego życia spędziła 

w Jerozolimie w pobliżu Wieczernika albo w Efezie. Większość 

badaczy przychyla się do pierwszej możliwości. Istnieje przekaz, że św. 



Jan Apostoł opuścił Ziemię Świętą w czasie pierwszego wielkiego 

prześladowania Kościoła w roku 34 i udał się z Maryją do Efezu. Chciał 

Ją w ten sposób uchronić przed niebezpieczeństwami prześladowań. 

Jednakże w pierwotnej literaturze chrześcijańskiej nie ma żadnej 

wzmianki o takiej podróży. Ponadto ustalono, że św. Jan udał się do 

Efezu dopiero ok. 68 roku, Maryja miałaby więc wtedy około 85-90 lat. 

Św. Paweł Apostoł, który wkrótce po śmierci Chrystusa przybył do 

Efezu, nic nie wspomina, aby przed nim w tym mieście był św. Jan z 

Maryją. Nie napotkał tam też żadnych śladów chrześcijaństwa. 

Apokryficzne Acta Johannis z drugiej połowy II w. wspominają, że Jan, 

gdy przybył do Efezu, sam był już stary, nie ma też żadnej wzmianki, 

by Maryja była tam z nim. Aeteria, pątniczka nawiedzająca miejsca 

święte w latach 385-386, wspomina, że Jan był pogrzebany w Efezie, 

natomiast nie wie nic, aby tam był grób Maryi. Pseudo-Dionizy 

Areopagita pisze, że w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w 

roku 363-364 dowiedział się od św. Cyryla Jerozolimskiego, patriarchy 

Jerozolimy, że grób Maryi był w Jerozolimie w Dolinie Jozafata. 

Podobny opis zawiera apokryf Księga Jana z IV w. W apokryfie tym 

jest mowa o tym, że Maryja umarła śmiercią naturalną w Jerozolimie, 

została pogrzebana u stóp Góry Oliwnej w Dolinie Jozafata i że została 

wzięta do nieba. Wszystkie znane starożytne apokryfy wskazują, że 

grób Maryi jest w Getsemani w Dolinie Jozafata. Obecnie znajduje się 

tam kościół, którym opiekują się prawosławni Grecy. 

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i 

zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące 



świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W ciągu wieków 

powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski (asumpcjoniści - 

Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich.  

W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest 

również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, 

że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się 

kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu 

za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i 

zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które 

zebrali z pól. 

Za: Internetowa Liturgia Godzin 

 

Zapraszamy 13 sierpnia, na godz. 20:00, na kolejne 

Nabożeństwo Fatimskie. Intencje na Mszę św. do Matki Bożej 

można składać w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 

 

W środę, 17 sierpnia, o godz. 17:00 zbiórka przy kościele i 

wymarsz naszej parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę. O 

godz. 18:30 wraz z innymi parafiami częstochowskimi 

będziemy uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej na 

Szczycie i modlitwach Nowenny Do Matki Bożej przed Jej 

Uroczystością. 

 


