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XX Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (15,21-28) 
 
„Jezus podąŜył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: 
Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest cięŜko dręczona przez złego ducha. Lecz On 
nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za 
nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przy-
szła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóŜ mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb 
dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze 
stołów 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” 
 

Jest to jeden z tych fragmentów Ewangelii, który 
natychmiast budzi nasze wątpliwości a nawet 
sprzeciw: jak Jezus mógł tak potraktować tę kobie-
tę! Przyszła do Niego z gorącą prośbą o zdrowie 
dla ukochanego dziecka, a On nie tylko, Ŝe jej od-
mówił, ale jeszcze nazwał ją psem. Jak Ten, który 
uczy o miłości, mógł tak postąpić! 

Nasze oburzenie jest zrozumiałe, ale wypływa ze 
zbyt powierzchownej lektury. Spróbujmy więc 
uwaŜnie przeczytać dzisiejszy fragment. 

Okolice Tyru i Sydonu były terenem pogańskim, 
gdzie trwał stary, kananejski kult zwierząt. Stąd 
Chrystusowa aluzja do psa. JednakŜe owa kobieta, 
chociaŜ z pochodzenia była „wyznania” kananej-
skiego, które dla poboŜnego śyda było największą 
obrzydliwością, musiała coś słyszeć o wierze w 
Boga Abrahama, o Ludzie Wybranym i o Jezusie, 
skoro nazwała Go Synem Dawida. Było to wtedy 
bardzo wyraźne wyznanie wiary w mesjańską god-
ność Jezusa. Jak silna musiała być to wiara, świad-
czy jej natarczywość i wytrwałość w proszeniu: 
kobieta niczym się nie dała zrazić. 

Poniekąd było to zrozumiałe. PrzecieŜ chodziło o 
zdrowie dla córki, a która matka nie zrobi wszyst-
kiego dla ratowania swego dziecka. Ale niezrozu-
miała jest reakcja Jezusa: dlaczego jej nie wysłu-
chał od razu? OtóŜ pytanie jest dobrze postawione: 
„od razu!” Chodzi tylko o czas, o cel zwłoki, a nie 
o odmowę uzdrowienia, bo przecieŜ Jezus osta-
tecznie uzdrowił dziewczynkę. Ale osiągnął znacz-

nie więcej: doprowadził do pełni wiary jej matkę. 
Zrobił to w trzech etapach. 

Najpierw tylko milczał, aby wypróbować jej wy-
trwałość i nadzieję. Gdyby zrezygnowała, znaczy-
łoby to, Ŝe niezbyt jej zaleŜy, albo Ŝe nie wierzy w 
moŜliwość spełnienia prośby. W drugim etapie, gdy 
Jezus powołuje się na wyłączne posłannictwo do 
narodu izraelskiego, to takŜe nie ma na myśli ja-
kiejś dyskryminacji rasowej czy narodowościowej. 
Ale chodzi o Izraela z ducha, a nie metryki, o ludzi 
autentycznie wierzących w Boga, a nie tylko skła-
dających puste deklaracje. Ta wiara warunkuje 
skuteczność modlitw, spełnienie próśb, przystęp do 
Boga. Tylko pod warunkiem takiej wiary pomoc 
Boga jest moŜliwa. 

I wreszcie ostatni etap: trzeba wybrać między 
dwoma pozycjami: pozycją dziecka albo psa. 
Dziecka BoŜego, które jest dziedzicem obietnic 
BoŜych, obdarzone nadzwyczajną godnością – 
która jednak zobowiązuje; czy psa, który co prawda 
Ŝywi się tylko z resztek pod stołem, ale teŜ nie ma 
Ŝadnych zobowiązań: byle co je, byle jak Ŝyje, byle 
kim jest. Wbrew pozorom jest to całkiem wygodny 
i popularny styl Ŝycia... 

„O niewiasto, wielka jest twoja wiara! Niech ci 
się stanie jak chcesz.” Obyśmy i my, dzięki swej 
postawie, mogli usłyszeć podobne słowa. 

 
Ks. Mariusz Pohl 
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Poniedziałek – 18 sierpnia 2014        Mt 19,16-22 
   630   Za †† rodziców Jacka i Rozalię, teściów Michała i Marię, i †† z rodziny 
   900   W kościele na Ostrogu Msza Święta na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 
 1730   Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec 
 1800   Za † męŜa Roberta Buczka i †† z rodziny 
 2100   Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski 
Wtorek – 19 sierpnia 2014        Mt 19,23-30 
   630   Za † męŜa i ojca Joachima Dudę w 3. rocznicę śmierci 
 1730   Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec 
 1800   Za †† rodziców Ludwika i Alojzję Śliwka, ElŜbietę, Antoninę, braci Eugeniusza i Tadeusza 

oraz męŜa Wilhelma Głombika 
 2100   Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski 
Środa – 20 sierpnia 2014 – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła   Mt 20,1-16 
   630   Za † mamę Marię śebrowską w 10. rocznicę śmierci 
 1730   Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec 
 1800   Za † męŜa i ojca Edwina w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców Adama i Leokadię oraz za †† z 

rodziny Groszkiewicz 
 2100   Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski 
Czwartek – 21 sierpnia 2014 – św. Piusa X, papieŜa    Mt 22,1-14 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji urodzin Alicji z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

zdrowie i dalszą BoŜą opiekę 
 1730   Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i mamę Emilię Kurchan w rocznicę śmierci 
 2100   Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski 
Piątek – 22 sierpnia 2014 – NMP Królowej     Mt 22,34-40 
   630   Do BoŜej Opatrzności z okazji 65. rocznicy urodzin Marii z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą BoŜą opiekę 
 1730   Duchowe pielgrzymowanie - RóŜaniec 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława, †† teściów, rodziców Katarzynę i Tadeusza 

Kukuczka, szwagra Huberta Cyranka oraz pokrewieństwo: Poznański i Kukuczka 
 2100   Duchowe pielgrzymowanie – Apel Jasnogórski 
Sobota – 23 sierpnia 2014        Mt 23,1-12 
   630   intencja wolna 
 1100   Msza Święta na Jasnej Górze na zakończenie pielgrzymki 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: Do BoŜej Opatrzności w intencji Edeltraudy i Jerzego z okazji 35. rocznicy 

ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w 
całej rodzinie 

XXI Niedziela zwykła – 24 sierpnia 2014   Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20 
   700   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej w intencji Marii i Stanisława z 

okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Dziękczynna w intencji Zuzanny i Mieczysława z okazji 20. rocznicy ślubu o dalsze BoŜe 

błogosławieństwo w rodzinie oraz w intencji Ani z okazji 18. rocznicy urodzin o BoŜe błogo-
sławieństwo i światło Ducha Świętego 

 1030 1.  Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 18. 
rocznicy urodzin Marcina 
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   2. Za † ojca Jerzego Pietrzykowskiego w 6 rocznicę śmierci i za † mamę Urszulę oraz w intencji 
Ŝyjącej rodziny o BoŜe błogosławieństwo 

 1200   Za †† syna Piotra, Ŝonę Marię Zuber oraz pokrewieństwo Zuber i Matuszek 
 1500   W kościele na Ostrogu naboŜeństwo na zakończenie pielgrzymki 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † ojca Antoniego w 7. rocznicę śmierci i za † mamę Eugenię 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji pielgrzymów podąŜających na Jasną Górę. 
 
• Dzisiaj przypada uroczystość św. Jacka, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej. Zapraszamy na 

godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na naboŜeństwo ku czci 
św. Jacka. 

• Biskup Opolski serdecznie zaprasza do podjęcia trudu i radości pielgrzymowania na Jasną Gó-
rę. Niech będzie to dla pielgrzymów czas słuchania i rozwaŜania słowa BoŜego, czas wytrwałej 
modlitwy i przemiany serc, czas wzajemnego ubogacania siebie i tworzenia wspólnoty Kościoła. 
W Roku Rodziny niech Pielgrzymka będzie nadto okazją do refleksji nad pięknem i duchowym 
bogactwem Ŝycia rodzinnego zgodnie z mottem pielgrzymki: „Głosić radość Ewangelii w rodzi-
nie” oraz do modlitewnego zawierzenia Maryi naszych rodzin. Pozostających z roŜnych przy-
czyn w swoich domach, czasem przykutych do łoŜa boleści, pozostających w swoich miejscach 
pracy i przy swoich obowiązkach zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i korzystania z 
duchowych owoców pielgrzymki poprzez dołączenie do niej swojego trudu, cierpienia i modli-
twy. 

• Od jutra wyrusza Raciborski nurt Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Osoby, które nie mogą wyruszyć 
na pielgrzymkowy szlak zachęcamy do uczestnictwa w duchowym pielgrzymowaniu. Polega ono 
na modlitwie róŜańcowej w kościele o 1730, na uczestnictwie we Mszy Świętej wieczornej z kazaniem 
oraz na modlitwie w ramach Apelu Jasnogórskiego o 2100. Istnieje moŜliwość przesyłania intencji mo-
dlitewnych do grup pielgrzymkowych przez SMS na numer telefonu 664 604 524 (o treści dla grupy 
niebieskiej N – intencja). Ponadto polecamy stronę internetową pielgrzymka-opolska.pl oraz audycje 
w Radiu Doxa w czasie trwania pielgrzymki codziennie o 1900 studio pielgrzymkowe, o 2000 transmi-
sja naboŜeństwa. Duchowych pielgrzymów prosimy równieŜ o zapisy (w zakrystii) w celu przygoto-
wania materiałów do duchowego pielgrzymowania. Zapraszamy teŜ do uczestnictwa w koncercie 
uwielbienia na G. św. Anny we wtorek, 19 sierpnia, który poprowadzi zespół „Piąty wyraz” z naszej 
parafii. 

• W czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny, miesięcznik dla 

dzieci „Mały Gość Niedzielny”.  
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe dodatkowa zbiórka przed 

kościołem na remont organów. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

W minionym tygodniu odeszła do Pana: 
� Maria Kalus, lat 93, zam. na ul. Skłodowskiej 19 

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  
 

 

codziennie 
19.oo Studio Pielgrzymkowe 
20.oo Transmisja naboŜeństwa 
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Ks. Marcin Ogiolda, przewodnik opolskiej piel-
grzymki, skierował do pielgrzymów specjalne 
słowo: 

Na dwóch podstawowych filarach opiera się 
program duszpasterski naszej tegorocznej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę: jednym jest nauka ojca 
świętego Franciszka w jego adhortacji apostolskiej 
"Evangelii gaudium", a drugim jest trwający w 
naszej Metropolii Górnośląskiej Rok Rodziny. 

Wynikające z obu tych wielkich tematów za-
gadnienia będą treścią głoszonych w grupach kon-
ferencji. Zapraszam do uwaŜnego słuchania i do 
rzetelnej dyskusji w drodze, by jak najlepiej przy-
jąć przekazywane treści. 

Te dwa filary zapraszają teŜ do osobistej i 
wspólnotowej modlitwy na pielgrzymim szlaku w 
intencjach, które wynikną z omawianych zagad-
nień. 

Jeszcze jednego tematu nie moŜe zabraknąć w 
tegorocznej pielgrzymce - wdzięczności za kanoni-
zację św. Jana Pawła II. O tym dziękczynieniu 

będziemy chcieli szczególnie pamiętać we wtorek 
na Górze św. Anny. Osoba wielkiego Polaka niech 
nam przypomina, ze z całą Ojczyzną przygotowu-
jemy się do Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. 
Tę religijno-patriotyczną intencję teŜ wszystkim 
polecam. 

Ponadto bardzo trzeba prosić o pokój dla świa-
ta oraz za wszystkie narody uciśnione i prześlado-
wane. Co wobec nich znaczą nasze odciski i inne 
bolączki? 

Wszystkim Ŝyczę serdecznie, aby nie zabrakło 
ducha wiary. gorliwości i wytrwałości na piel-
grzymim szlaku, mimo problemów i niedogodno-
ści, które wpisane są przecieŜ w ducha pielgrzy-
mowania. Otaczajmy szczególną opieką i Ŝyczli-
wością tych, którzy na Jasną Górę wyruszają po raz 
pierwszy. Pamiętajmy o wdzięczności wobec gosz-
czących nas gospodarzy, a serdeczną modlitwę 
jedni za drugich dołączmy do wszystkich naszych 
pielgrzymkowych intencji. 

 

Tematyka pielgrzymki 
„Radość Ewangelii w rodzinie” - Tak wyraŜona myśl przewodnia tegorocznego pielgrzymowania oparta 
jest o dwa aktualne w Ŝyciu Kościoła powszechnego i naszej diecezji tematy – Adhortację Apostolską Ojca 
Świętego Franciszka „Evangelii Gaudium” oraz Rok Rodziny w metropolii górnośląskiej. Niemal dosłow-
nie z tekstu papieskiego i z listu biskupów metropolii zaczerpnięte zostały myśli wiodące dla głoszonych w 
grupach dwóch konferencji w kolejnych dniach Pielgrzymki.  Włączone zostały równieŜ dwa dodatkowe, 
równie aktualne, tematy – Przygotowanie do 1050- lecia Chrztu Polski i kanonizacja Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Tematykę zaakceptował nasz Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja, a jej opracowanie 
szczegółowe powierzone jest kompetentnym prelegentom. O opracowanie ścieŜki biblijnej, dołączonej w 
poszczególne dni do modlitwy porannej na pielgrzymim szlaku, proszony jest O. Ludwik Mycielski OSB z 
Biskupowa. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
       ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


