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XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 15,21–28)
„Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto
kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic,
wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu
Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani
słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i
prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On
odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła,
upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.
On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb
dzieciom i rzucić psom”. A ona odrzekła: „Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które
spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej
odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”.
Od tej chwili jej córka została uzdrowiona”.
Czy Jezus był obojętny na wołanie
owej kobiety? A może chodziło o coś
więcej? O pogłębienie i oczyszczenie jej
pragnienia i wiary. Jeśli postawa tej
bezimiennej
poganki
tak
bardzo
zachwyciła serce Jezusa, to może być
wzorem i dla nas. Kobieta nie oburzyła się
na pozorną obojętność i nieuwagę Jezusa,
nie zrezygnowała, gdy nie została
wysłuchana za pierwszym razem. Podeszła
pełna ufności, upadła, oddając Mu cześć i

prosiła: „Panie, dopomóż mi”. W tej
prośbie była ona cała i całe jej życie.
JEZU, PRZEPRASZAM CIĘ, BO NIE ZAWSZE
POTRAFIĘ PODĄŻAĆ ZA TOBĄ I
PROWADZIĆ DIALOG UFNEJ MODLITWY,
SZCZEGÓLNIE KIEDY MILCZYSZ, GDY NIE
ODPOWIADASZ NA MOJE MODLITWY I
WYDAJESZ SIĘ BYĆ NIEOBECNY W MOIM
ŻYCIU. OŻYWIAJ MOJĄ WIARĘ, PANIE!
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PONIEDZIAŁEK – 18.08.2014
7.00 - Za ++ Józefa i Elżbietę Pszowski, Anielę i Władysława Dac oraz za d. w c.
18.00 - Za + męża Antoniego Smoszna w 4 rocz. śm. o wieczny pokój i zbawienie.
- Za + męża Bernarda Kotyrba w 1 rocz. śm., + ojca Franciszka Szopa, teścia Jana i Klarę
Kotyrba, + Hubrta Blachnik i ++ z rodziny.
WTOREK – 19.08.2014
7.00 - Do B. OP., MB Nieustającej Pomocy i MB Fatm… w int. mamy Augustyny z ok. 90 rocz. ur.
oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz za + ojca Piotra.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. mamy Ludwiki oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + Mariana Hendzel w 13 rocz. śm., + ojca , ++ z rodziny Berger i Hendzel.
ŚRODA – 20.08.2014 – wsp. św. Bernarda
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. rocz. ur. Teresy.
18.00 - Za + ojca Stanisława w 13 rocz. , + mamę Mariannę, ++ Antoniego i Stefanię Polny oraz ++ z
rodziny obu stron i d. w c.
- Za + syna Piotra i synową Ewelinę, + matkę Marię Ślepko i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 21.08.2014 – wsp. św. Piusa X
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. urodzin Agatki.
18.00 - Za + mamę Helenę Antoniak w rocz. śm., + ojca Franciszka, + szwagra Janusza i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kolejnej rocznicy ur. Danuty i Tadeusza.
PIĄTEK – 22.08.2014 – wsp. NMP, Królowej
7.00 - Za + Józefa i d. w c.
18.00 - Za + ojca Stefana Pawlitzkiego w 2 r. śm., + mamę Adelajdę, brata Joachima, ++ z rodz.
- Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek w rocz. śm., ++ dziadków z obu stron i ++ z
rodziny i pokrew.
SOBOTA – 23.08.2014
7.00 - Za + męża i Ojca Roberta Wojciechowskiego w rocz. śm., za ++ rodziców z obu stron oraz ++
z rodziny i pokrew.
18.00 - Za ++ rodziców Antoninę i Władysława, + brata Zbigniewa, ++ teściów Józefę i Pawła,
Mariannę i Stanisława oraz ++ z rodziny.
- Za + męża Stefana i + córkę Stefanię oraz za ++ z pokrew.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.08.2014
7.00 - Za + Eugeniusza w 7 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Krok i Tomanek.
8.30 - Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Ploch, ++ z pokrew., ++ kapłanów oraz do Miłosierdzia
Bożego i MB Nieustającej Pomocy z prośbą dalsze błog. Boże i zdowie w rodzinie.
- Za + męża Jana Klyszcz w 1 rocz. śm., ++ rodziców Annę i Reinholda, siostrę Annę, teściów
Marię i Jana, ++ z pokrew. i d. w c
10.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy z ok. ur. Marcina oraz za + Marię, Bernarda i Józefa Titz
i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 55 rocz. ślubu Alfonsa i Anny i 29 rocz. ślubu Piotra i Jadwigi.
11.15 - Za + mamę Jadwigę Strzelczyk w 2 rocz. śm., + ojca Jerzego i ++ z rodziny Strzelczyk i Ploch.
- Za + siostrzenicę Magdalenę Pawlik w ocz. śm.
15.00 - Za ++ rodziców Marię i Józefa, + syna Ireneusza, ++ braci Adolfa i Edwarda Sobko oraz d. w
c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 10 rocz. ślubu Marty i Radosława oraz o błog. Boże dla syna
Sambora i całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj XX Zwykła. Żyjemy w świecie, który nieustannie woła o autentycznych

świadków wiary i miłości. Do takiego świadectwa jesteśmy wszyscy zobowiązani i
powołani. Kościół nieustannie przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa: „Kto mnie
wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie”.
♦ O godz. 16.00 Nieszpory, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ Od poniedziałku do soboty 38. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.

Uczestnikom pielgrzymki życzymy błog. Bożego i opieki Jasnogórskiej Matki i
Królowej. Wszystkich parafian zapraszamy do duchowego pielgrzymowania przez dar
codziennej modlitwy różańcowej w intencji pielgrzymów. Pielgrzymi przejdą przez
nasze miasto w środę około o godz. 9.30. W kościele św. Wawrzyńca będzie Msza
św. dla pielgrzymów.
♦ W środę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.
♦ W czwartek wspomnienie św. Piusa X, papieża.
♦ W piątek 22 sierpnia przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej.

Zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w akcie poświęcenia się
Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce na porannej i wieczornej
Mszy św. Poświęcenie to jest wypełnieniem prośby Papieża Piusa XII, który wezwał
Kościół, aby w dzień Maryi Królowej ponawiał poświęcenie się Niepokalanemu Sercu
Maryi.
♦ W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Uroczystość Aniołów Stróżów z
obchodami kalwaryjskimi.
♦ W przyszłą niedzielę w parafii Sucha odpust ku czci św. Bartłomieja.

Suma odpustowa o godz. 11.00.
♦ Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej – „Śladami Św. Jana Pawła II”.
W programie pielgrzymki:
Wadowice – Miasto rodzinne Ojca świętego i kościół parafialny w którym przyjął
Chrzest.
Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Matki Bożej do którego pielgrzymował
Karol Wojtyła.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, które Papież osobiście
konsekrował.
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II – poświęcone z okazji kanonizacji Ojca
Świętego. Tu znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II z Rzymskiej Bazyliki oraz
ampułka z krwią Świętego Papieża.Pielgrzymka odbędzie się 27 sierpnia (środa).
Całkowity koszt z ubezpieczeniem 70 złotych, zapisy w kancelarii.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
okazywaną życzliwość i dobroć serca, za ofiarną pomoc i dar modlitwy.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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„O NIEWIASTO, WIELKA JEST TWOJA WIARA!”
Kobieta kananejska jest matką. W każdej matce
Jezus widzi Maryję. Nie strofuje zanadto matki Jakuba i
Jana, która prosi dla nich o miejsca ministerialne (Mt
20,20). Z czułością uzdrawia teściową Piotra. Wzrusza się
na widok wdowy z Nain, która utraciła syna. Sądzę, że
łatwiej nam będzie teraz zrozumieć to, co wydarzy się
pomiędzy Jezusem a kananejską mamą. Jezus jest Żydem,
przed Nim zaś stoi poganka, z którą nie chce mieć nic do
czynienia. To trudne do przyjęcia, zwłaszcza dla młodych, którzy źle znoszą wszystkie te
historie różnych ras i różnych wyznań: więc jak to jest, Bóg jest dla wszystkich czy nie?
Obawiam się, że dzisiejszy uniwersalizm, chociaż naprawdę sympatyczny, pozostaje
jednak bardzo teoretyczny. Nie tak łatwo jest objąć wszystkie różnice, trzeba prowadzić
pertraktacje, raz z większym, a raz z mniejszym skutkiem. Jezus przyjął całą ludzką naturę,
z wszystkimi jej ograniczeniami i z poszukiwaniem, niekiedy bardzo trudnym, woli Ojca.
Jakże skorzy jesteśmy osądzać Boga: dlaczego naród wybrany? Dlaczego Jezus chciał
pozostawić kobietę kananejską bez pomocy? Dlatego, że Jezus, który jest Żydem, włącza
się w taki plan zbawienia, jaki jest Mu znany z kart Pism swojego ludu, a ten plan zawiera
dwie jasne dane: (1) Bóg chce zbawić wszystkich ludzi (2) poprzez naród żydowski. Stąd
Jezus czuje się posłany tylko do „owiec, które poginęły z domu Izraela”.
Ale oto pojawia się ta mama. Niektórzy wyobrażali sobie, że Jezus udawał obojętność
(„nie odezwał się do niej ani słowem”), ażeby pobudzić tę kobietę do większej wiary! Takie
przypuszczenie jest odrzuceniem tajemnicy Wcielenia. Jezus jest człowiekiem i odczuwa
po prostu zmieszanie jako człowiek. Odprawić ją? A może wysłuchać, żeby się od niej
uwolnić, jak sugerują Mu uczniowie? Oni czują raczej zdenerwowanie i pogardę, aniżeli
troskę o wypełnienie się zamysłu Boga. Ta kobieta jest matką. Jezus zaczyna się łamać i
ofiarowuje jej przynajmniej to, co może jej ofiarować: uprzejmość i rozmowę. Pozwól
najpierw nasycić się dzieciom. Nie można zbyt szybko rzucać zbawienia nie
przygotowanym, szczeniętom. Kananejska kobieta szybko wyczuwa przyjacielski ton głosu
szczenięta są w domu bardzo lubiane. Jest impulsywna, jest matką, w szalonym porywie
zwraca się ku Temu, który może uratować jej córkę: „I szczenięta jedzą okruszyny”. Ten
krzyk wiary dokonuje w Jezusie przełomu. Kananejska kobieta rozerwała Jego
ograniczenia wiarą pokorną i delikatną, która nie żąda: „Okaż nieposłuszeństwo”.
Zrozumiała, wraz z Nim wniknęła w zamysły Boga: „Tak, Panie, pomyśl najpierw o
dzieciach, ale nie zapominaj też o szczeniętach, które być może jeszcze bardziej w Ciebie
wierzą”. A wówczas Jezus czyni gest, który jest ustanowieniem całkowitego pierwszeństwa
wiary. Odtąd wszystko zależeć będzie od wiary. Żydzi mieli pierwszeństwo, kananejska
kobieta była mamą wzbudzającą wzruszenie ale liczyło się tylko jedno: „O niewiasto,
wielka jest twoja wiara!”.
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