
VII. 
przyJMuJeMy

BŁOGOsŁAWIeŃsTWO

osiem błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Ewangelia według świętego Mateusza 5, 3-10
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50 Maryja
pierwsza wśród
błogosławionych

Gdy [Jezus] mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: 
„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On 

rzekł: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i zachowują je”.

Ewangelia według świętego Łukasza 11, 27-28

Błogosławieni, znaczy uszczęśliwieni przez Boga. Jezus powiedział, że szczęśliwi są ci, 
którzy Go słuchają i zachowują Jego naukę. Maryja była najbliżej Jezusa. Ona pierwsza 
słuchała swego Syna i zachowywała Jego słowa w sercu i w życiu. Ona uczy nas, czym 
jest radość błogosławionych. 

W Zeszycie ucznia wykonaj
ćwiczenie 1. i 2. na s. 100-112.

przeCzyTAJMy rAzeM!

jak dostać się do nieba?

W jaki sposób dostać się do nieba?
Gdybyśmy ustawili drabinę strażacką, wyższą od najwyż-

szych, zagięłaby się pod własnym ciężarem, zawaliła jak wieża 
Babel i nikt by nie dostał się po niej do nieba.

Nie udałaby się podróż do nieba balonem, bo balon tylko tak wysoko się wznosi, jak 
wysoko jest powietrze. Nie sposób dostać się rakietą do nieba – bo rakieta dobiega do 
księżyca i trochę dalej – ale potem już tylko krąży.

Tylko jedna Matka Boska, wzięta do nieba, uczy nas, jak się tam dostać.
Matka Boska dlatego jest w niebie, że na ziemi była bliziutko Jezusa. Opiekowała się 

Nim w Betlejem, chroniła Go na wygnaniu w Egipcie, była z Nim w Nazarecie, poszła 
z Nim na wesele w Kanie. Nie opuściła Go nawet pod Krzyżem.

Żeby dostać się do nieba, trzeba przebywać z niewidzialnym Jezusem na ziemi. Tak 
jak Matka Boska opiekowała się Synem – tak my mamy się opiekować młodszą siostrą 
i bratem, chorą koleżanką. Tak jak Matka Boska przebywała z Nim w Nazarecie, tak 
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my mamy przebywać z Nim na 
Mszy Świętej w niedzielę i na 

lekcjach religii. Tak jak Matka 
Boska stale się z Nim spotykała, 
tak my mamy spotykać się z Nim 
w Komunii Świętej. Mamy być 
z Nim na zabawie i wtedy, kiedy 
nie możemy iść na zabawę, bo 
musimy odrobić lekcje na na-
stępny dzień.

Do nieba najpewniej popro-
wadzi Matka Boska, tylko trze-
ba – tak jak Ona – starać się być 
blisko Jezusa i nie grymasić. Po-
nieważ jest Wniebowzięta – każ-
dy skrawek nieba, pochmurnego 
i czystego jak łza – trochę nam Ją 
przypomina. Jest tak wielka jak 
niebo i jeszcze większa.

Ks. Jan Twardowski, 
Nowy zeszyt w kratkę

Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

obchodzimy podczas wakacji, 15 sierpnia. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 3. na s. 112. 

MODLITWA

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
 Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
 O, Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
 Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
 O, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.
Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.

Błogosławiony znaczy obdarzony szczęściem przez Pana Boga, pełen łaski Bożej.
Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale uczynił je podobnym do 
swego Ciała Zmartwychwstałego i zabrał Ją do nieba. Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 15 sierpnia. 


