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Wniebowzięci z Maryją

„

Helena Oksiuta

Wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmogący”(Łk 1, 47-49).
Niebo…? Czy naprawdę istnieje? Niebo
bez wątpienia istnieje. Dla nas chrześcijan to bezcenna i niepodważalna prawda,
która daje siły i nadzieję, aby przetrwać
życiowe huragany i nawałnice. Jednak jak
to jest naprawdę? Dotykamy kwestii
sensu naszych ziemskich działań i zmagań. W znalezieniu odpowiedzi z pomocą przychodzi nam Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Matka Boża ukończywszy ziemskie życie,
została wzięta do chwały nieba z duszą i
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ciałem. Życie Maryi Panny a następnie
Wniebowzięcie jest najdoskonalszym
przykładem Bożego uświęcenia. Patrząc
na Nią i na Jej życie, poznajemy, jak Bóg
szczodrze okazuje swą potęgę i miłość.
Uroczystość Wniebowzięcia mówi o
ostatecznym „spełnieniu” odkupionego
człowieka. Treść tego święta kryje się w
stwierdzeniu Kościoła „Niepokalana
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i
ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Pius XII, Konstytucja apostolska
Munificentissimus Deus). Prawda o
wniebowzięciu Maryi nie jest tylko wskazaniem na Jej wyjątkowość, ale jest świa-

tłem dla każdego człowieka i dla całego
Kościoła. Wniebowzięcie kieruje nasze
myśli właśnie ku niebu. Pragnienie osiągnięcia nieba leży w naturze człowieka,
w jego Bożym przeznaczeniu, w jego
godności. Mówić o niebie, to nie odrywać się od ziemi, ale właściwie i twardo
po niej stąpać, w sposób bardzo realny,
życiowy i praktyczny. Mówić o niebie, to
nie uciekać od problemów i trudów,
tylko przez nie przechodzić. Mówić o
niebie, to doświadczać, że cokolwiek nas
spotka w życiu, to i tak najważniejszy
ostateczny cel, niebo. Dzisiaj nierzadko
motamy się pomiędzy dobrem a złem,
trwogą a nadzieją;
zniechęcamy się
wskutek świadomości swej małości,
przeżywamy zamęt ducha, rozdarcie
serca i niepewność umysłu. W niebezpieczeństwach, udrękach i wątpliwościach, Najświętsza Maryja Panna podaje
nam pomocną dłoń, ofiarując pogodną
wizję, że nadzieja odniesie zwycięstwo
nad trwogą, pokój nad zamętem, radość
nad zniechęceniem, oczekiwanie rzeczy
wiecznych nad doczesnymi potrzebami,
życie nad śmiercią. Według ks. Jana
Twardowskiego „(…)perspektywa nieba
ma nas głębiej osadzić w rzeczywistości,
uczynić pewniejszymi nasze kroki nawet
w sytuacjach, kiedy pewność jest niepewna”. Maryja ukazuje wizję życia polegającą na służeniu Panu Bogu i zgadzaniu
się z Jego wolą. Ukazuje wizję wytrwałej
i spójnej wiary. Jak pisze ks. Janusz Wiel-

gus „(…)Wiara to zawierzenie Panu.
Życie to wierność Jego słowu. Kto pragnie, by jego modlitwy były owocne,
winien Boga słuchać, ufać Mu i być Mu
wiernym. Kto tak czyni, ten buduje dom
swego życia oparty na mocnym fundamencie". Maryja uczy nas lepszego i głębszego rozumienia sensu naszego życia na
ziemi. Ziemia to miejsce i czas zasługiwania na niebo. Maryja Wniebowzięta uczy
nas nadziei i odpowiedzialnego podążania do chwały nieba. Liturgia Wniebowzięcia wzywa nas do wpatrywania się w
Matkę Bożą. Kontemplacja Wniebowziętej rzuca światło na nasze życie, szczęście, cierpienie, trud, na nasz los. Patrząc na Maryję wyniesioną do nieba,
lepiej i głębiej rozumiemy sens naszego
życia na ziemi. Wniebowzięta Pani uczy
nas, że jedyną naszą szansą ku rozwojowi, ku pełni, ku chwale jest Chrystus,
Syn Najwyższego, Zbawiciel, Jego miłość.
„Wiara bez uczynków martwa jest” (Łk
2,17). Cokolwiek czynimy sobie i innym… Panu czynimy. Kard. Stefan Wyszyński pisał „(…) nie ma innego ratunku
na ludzką niewiarę, nędzę i słabość, jak
tylko wiarę okazać w czynach”. Maryja
ukazuje nam drogę do nieba, drogę
czynnego stawania się świętym, czyli
dojrzałym do miłości, człowiekiem czystego serca. Św. Jan Paweł II nauczał
„(…)nie bójcie się otworzyć Chrystusowi drzwi waszych serc! Nie bójcie się iść
drogą świętości; nie bójcie się codzien2

nie mówić Chrystusowi: ‘pragnę stawać
się świętym, czyli takim, jakim Ty, Panie,
chcesz, abym się stał’; nie bójcie się codziennie iść za Chrystusem drogą przykazań i Ewangelii, drogą wiary, która
działa przez miłość; nie bójcie się całkowicie ufać Chrystusowi, który do końca
nas umiłował, biorąc na siebie nasze
grzechy, aby je zgładzić w swojej śmierci
i zmartwychwstaniu; nie bójcie się wyznawać Chrystusowi swoje grzechy
w sakramencie pokuty i ufać w Jego nieskończone miłosierdzie”. Matka Boża
chce nam dzisiaj powiedzieć, że jedynym
ratunkiem, uzdrowieniem dla człowieka
jest wiara, to znaczy życie według tego,
co mówi Jej Syn Jezus. To jest jedyna
Droga, która prowadzi do pełni życia -

do Nieba, do Niebieskiej Ojczyzny. Maryja jest dla nas mostem między doczesnością a wiecznością, między tym, co
widzialne, a tym, co niewidzialne. W
świetle Maryi widzimy najwznioślejsze
uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie: całkowitą ofiarę miłości, moc, która
potrafi znieść największe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną aktywność, umiejętność życia słowem Bożym.
Tysiące kart dziejów ludzkości i codziennych zdarzeń potwierdzają, że uczucia i
działania tego rodzaju niestety bywają
człowiekowi obce. A jednak to one budują wieczność. Kard. August Hlond
mówił „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie,
przyjdzie ono przez Maryję”. Pamiętajmy
o tym… Z Maryją do nieba…

Ekumenizm w myśli
Włodzimierza Sołowiowa

Część 1

przestarzałości i braku radykalizmu
ewangelicznego. Kościół traci swoje prawo głosu w obronie wartości moralnych
w świecie postchrześcijańskim. Mimo
prowadzonego od sześćdziesięciu lat
bogatego dialogu ekumenicznego, do
teraz nie widać znaczących sukcesów.
Jedność wymaga wysiłku, zaparcia się
siebie, może nawet utraty pewnej pozycji w historii, może przyznania się do

Ks. Mateusz Zawadzki

J

edność chrześcijan od dawna nie znajdowała się w tak złym położeniu, jak
obecnie. Najbliższe sobie wyznania
chrześcijańskie nie tylko się nie jednoczą, ale stopniowo coraz szybciej od
siebie oddalają. W dzisiejszych czasach
brak jedności między Kościołami Chrześcijańskimi staje się oznaką ich słabości,
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Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
z prośbą do BMNP o łaskę zdrowia dla Kasi i opiekę nad całą rodziną
Środa – 12 sierpnia - Św. Maksymiliana Marii Kolbego
8.30 + Józef Klejsa i zm. z ul Reja - int. od mieszkańców z ul. Reja
+ z rodz. Ziółkowskich
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. w 20 rocz.
ślubu Lidii i Józefa oraz w rocz. urodz. Lidii
Czwartek – 13 sierpnia
8.30 + Anna Hoffmann
19.00 + ks. Marek Rybicki w dniu urodz.
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
Piątek – 14 sierpnia
8.30 + Michalina i Edmund, zm. z ob. str. w rocz. śm. Michaliny
18.00 + Brygida Konpska - int. od rodz. Konopskich z Kwidzyna
+ Krystyna Byczkowska - int. od uczest. pogrz.
Sobota – 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże i zdrowie
dla mamy z okazji urodz.
10.00 + mąż Leon Stromski w rocz. urodz., rodzice i rodzeństwo z ob. str.
oraz o łaskę zdrowia dla Jadwigi
11.30 w int. parafian
18.00 + Anna Włodarek w 2 rocz. śm.
XX Niedziela w ciągu roku – 16 sierpnia
8.00 + sąsiedzi z ul Wejherowskiej 43
10.00 w int. parafian
11.30 + dziadkowie Otyli i Grzegorz Koss w rocz. śm. Grzegorza
18.00 + Stefan Wendt w 8 rocz. śm.
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Kościół jest Ciałem Chrystusa, lecz nie
w sensie metafory, lecz w znaczeniu metafizycznej formuły. To ciało Chrystusa
istniejące od początku w postaci małej
wspólnoty uczniów, potem rozwijającej
się na całą ludzkość i całą przyrodę tworząc jeden powszechny organizm, będąc
na ziemi Ciałem Chrystusa, nie jest jeszcze ciałem chwalebnym, w pełni ubóstwionym. Kościół na ziemi odpowiada
raczej ziemskiemu życia Jezusa Chrystusa, które przejawiało cechy cudowne, to
jednak nie było pozbawione słabości i
cierpień. Takie rozumowanie prowadzi
do wizji Kościoła przyszłości. Tak jak
Chrystus zmartwychwstał, tak Kościół
gdy dojdzie do swojej pełni, wszystko co
w nim jest duchowe zostanie zrealizowane i wszystko co materialne, będzie w
zupełności uduchowione.
Kościół w myśli Włodzimierza Sołowiowa posiada trzy zasadnicze formy.
Pierwszą jest pluralizm codziennych
osób, tworzących całość Kościoła, drugą
jest forma organiczna, która z nadania
Chrystusa łączy całą ludzkość w jedno,
trzecia to siła czynna życia, którą jest
działanie Ducha Świętego. Kościół będzie istnieć wiecznie, gdyż jego głowa i
serce (Chrystus i Bogurodzica) są wieczne. Kościół nie jest jedynie społecznością
wierzących, lecz tym, co ich łączy między
sobą i z Bogiem.
Włodzimierz Sołowiow zauważa potrzebę hierarchii w Kościele, dla ułożenia
sprawiedliwych i właściwych stosunków
między członkami. Hierarchia wprowa5

dza ład, dzięki niej każdy zna swoje miejsce i przeznaczenie. Jednak sama hierarchia jest z ustanowienia Bożego, gdyż
„prowadzi do źródła pełnej prawdyChrystusa, jedynego i prawdziwego Arcykapłana i Króla”.
Chrystus przebywa w Kościele jako droga, prawda i życie. Drogą jest sukcesja
apostolska, pochodząca od Chrystusa.
Dzięki niej chrześcijanie mają łatwy dostęp do łaski dającej życie w Bogu. Prawdą jest wiara w Jezusa Chrystusa jako
prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Życiem są sakramenty otwierające dostęp do łaski Bożej. Z tych trzech
rodzi się prawdziwe królestwo Boże.
Bez nich nie ma Kościoła Świętego. Podstawą jest sukcesja jako gwarant prawdy.
Jednocześnie są one jedynie fundamentem Kościoła, który musi się rozwijać.
Włodzimierz Sołowiow zauważył, że
świat nie posiada owej doskonałości mimo swojego pochodzenia od Boga. Na
podstawie teorii ewolucji Kościół ma
być narzędziem powszechnej ewolucji
świata. Ma prowadzić świat ku Boskiej
doskonałości i realizacji Boskiego powołania. Co więcej uznał, że sam Kościół
podlega nieustannej ewolucji, polegającej
na wzroście i rozwoju. Odbiło się mocną
jego krytyką w świecie prawosławia i
przyczyniło się do wielu ataków na osobę myśliciela. W dalszej częściach,
chciałbym dokładnie przedstawić myśl
Włodzimierza Sołowiowa, prowadzącą
do zjednoczenia obu Kościołów.

MINĄŁ TYDZIEŃ...
zabili oni co najmniej 9 osób, puścili z
ogniem kilka wiosek, ale wzięli też stu
zakładników, głównie kobiety i dzieci.
Do tragedii doszło 4 sierpnia na pograniczu z Nigerią, w pobliżu kameruńskiego
miasta Tchakarmari.
Zmarł świadek życia Edyty Stein.
W wieku stu lat zmarła Anna Maria Knörchen, jedna z ostatnich świadków życia św. Teresy Benedykty od Krzyża
(1891-1942). Pochodzącą z rodziny żydowskiej filozof Edytę Stein, późniejszą
karmelitankę i świętą Knörchen poznała
w 1933 r. w klasztorze w Kolonii, gdzie
pracowała w administracji. Jeszcze na
kilka miesięcy przed śmiercią z zachwytem wspominała niezwykłą serdeczność i
skromność późniejszej świętej Teresy
Benedykty od Krzyża.
Hymn Roku Miłosierdzia już dostępny. Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zaprezentowała na YouTube
hymn Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Ma on formę litanii. Refren jest w języku
łacińskim i nawiązuje do wersetu z
Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk
6, 36). Poszczególne zwrotki mają być
przetłumaczone na różne języki. Kompozytorem jest Paul Inwood, diecezjalny
koordynator do spraw liturgii i muzyki w

KAI
Wspólnota z Taizé obchodzi swoje
75-lecie. W lipcu i sierpniu w całotygodniowych spotkaniach młodych w Taizé
weźmie udział prawie 30 tys. osób ze
105 krajów i wszystkich kontynentów.
Od sześciu do siedmiu tysięcy uczestników oczekuje się 16 sierpnia na kulminacyjnej uroczystości związanej z obchodami tegorocznej potrójnej rocznicy: setnych urodzin Brata Rogera (1915), 10 lat
od jego śmierci (16 sierpnia 2005) i 75
lat od założenia Wspólnoty (1940).
Andrzej Duda objął urząd prezydenta RP. 6 sierpnia br. Andrzej Duda
został zaprzysiężony na prezydenta RP.
W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w
Warszawie została odprawiona Msza św.
pod przewodnictwem abp. Stanisława
Gądeckiego, przewodniczącego KEP, a
homilię wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak. Po południu prezydent RP
Andrzej Duda przyjął zwierzchnictwo
nad Siłami Zbrojnymi RP. Uroczystość
odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Islamiści z Boko Haram porwali
100 kobiet i dzieci. Nie ustaje ofensywa islamskich fundamentalistów z Boko
Haram na północy Kamerunu. Nie tylko
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w brytyjskiej diecezji Portsmouth. Hymn salezjanina ks. Massimo Palombelli przy
Roku Miłosierdzia został nagrany przez współpracy z Radiem Watykańskim. Auchór Kaplicy Sykstyńskiej pod dyrekcją
torem tekstu jest o. Eugenio Costa.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś przypada nasza miesięczna kolekta budowlana. Za wszelką ofiarność dziękujemy.
2. Ze względu na bogaty w obchody kalendarz liturgiczne nabożeństwo do Ducha
Świętego odprawimy we wtorek 18 sierpnia.
3. W najbliższy czwartek przypada 13-ty dzień sierpnia i tradycyjnie nie będzie
mszy św. o godz. 18.00. Natomiast o godz. 19.00 rozpoczniemy nabożeństwo
fatimskie w stałym porządku, które zakończymy Eucharystią ok. godz. 20.00
4. Także w czwartek o godz. 16.30 w kaplicy odbędzie się kolejny spektakl dla
dzieci w wykonaniu aktorów teatru Art-Re. Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci.
5. W sobotę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze św. sprawować będziemy w porządku niedzielnym. W czasie mszy
świętych święcić będziemy zboża, zioła, i owoce.
6. Także w Uroczystość Wniebowzięcia sprzed Katedry w Oliwie o godz. 14.00
wyruszy XVI Pielgrzymka Trzeźwości do Matemblewa. Serdecznie zachęcamy
do uczestnictwa w niej, a także do pojęcia sierpniowego apelu o trzeźwość i
abstynencję.
7. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 10 sierpnia - św. Wawrzyńca
8.30 + Gabriela i Antoni Plomin w 25 rocz. śm. Gabrieli
18.00 + Wiesław, Maria i Gracjan Groenwald w rocz. śm. Wiesława
+ cierpiący w czyśćcu
Wtorek – 11 sierpnia - św. Klary
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
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błędów.
W takiej sytuacji warto jest powracać
do wielkich projektów eklezjologiczno ekumenicznych sformułowanych przez
wielkich myślicieli XIX i XX wieku. Były
one być może w wiele mniej konkretne,
mniej skoncentrowane na teologicznych
aspektach dzielących nas różnic, ale za
to – dzięki szerokości spojrzenia, religijnemu zaangażowaniu ich autorów – sięgały o wiele głębiej, niż współczesne dokumenty zredagowane przez wyspecjalizowane grupy badawcze. Takim projektem, jednym z ostatnich, pozostaje wizja
Włodzimierza Sergiusza Sołowiowa –
wielkiego filozofa, myśliciela, proroka,
utopisty i mistyka.
Przenikliwość myśli teologicznej Włodzimierza Sołowiowa stawia go w szeregu
najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskich. Znany współczesny teolog, Hans
U. von Balthasar, nie zawahał się nawet
nazwać do prawosławnym Tomaszem z
Akwinu, z powodu jego konsekwentnego dążenia do prawdy, inni uznali go za
największego filozofa religijnego XIX
wieku, a nawet „rosyjskiego Orygenesa”.
Celem tych krótkich artykułów jest ukazanie eklezjologicznej i ekumenicznej
myśli Włodzimierza Sołowiowa, opierającej się na synkretyzmie różnorodnych
elementów takich jak: mistyka chrześcijańska, filozofia racjonalistyczna i dane
nauk przyrodniczych. Klamrą ogólną
jego poglądów jest idea Bogoczłowieczeństwa i wypływająca z niej koncepcja

pozytywnej wszechjedności.
Główne myśli w eklezjologii Włodzimierza Sołowiowa.
Kościół według Włodzimierza Sołowiowa jest „kolektywnym wcieleniem Chrystusa, powszechnym Ciałem Bożym, organizmem teandrycznym”. Wynika to z
założenia Kościoła przez prawdziwego
Bogoczłowieka – Jezusa Chrystusa.
Chrystus jest doskonałym Bogoczłowiekiem, a Kościół doskonali się w Nim (w
Bogoczłowieczeństwie). Włodzimierz
Sołowiow jest zwolennikiem meandrycznej wizji Kościoła, akcentującej pierwiastek Boski i ludzi w jego działaniu i funkcjonowaniu. Pierwiastkiem Boskim jest
działalność Ducha Świętego, która zawsze przejawia się w świecie, a od momentu wcielenia przybiera widzialne formy w „gmachu Bożym – w Kościele”.
Wszystko co wypływa z tego źródła jest
święte i boskie, nieskalane i niezmienne.
Drugim pierwiastkiem jest pierwiastek
ludzki, który przejawia się w tym, co
względne i niedoskonałe, a jedynie do
doskonałości zmierzające. Za ten pierwiastek odpowiadają członkowie Kościoła. Obowiązkiem członków Kościoła
jest coraz bardziej przybliżać pierwiastek
ludzki do Boskiego, wprowadzając ten
drugi, w swoje ciało i krew. Na tym wg.
Sołowiowa ma polegać prawdziwe życie
Kościoła. Kościół to ludzkość zjednoczona ze swym boskim źródłem w Jezusie
Chrystusie, stająca się żywym Jego ciałem.
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