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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 
przyszła, 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 była zdrowa.” 
 

an Bóg objawił się w Starym Testamencie, 
prosząc wybrany przez siebie naród o funda-

mentalną odpowiedź wiary. Gdy nadeszła pełnia 
czasu, ta wiara winna się odnowić i pogłębić, by 
odpowiedzieć na objawienie wcielonego Syna Bo-
Ŝego. Jezus Ŝąda jej wyraźnie, mówiąc do uczniów 
podczas Ostatniej Wieczerzy: „Wierzycie w Boga? 
I we Mnie wierzcie!” (J 14,1). Jezus juŜ wcześniej 
zaŜądał od dwunastu apostołów, by wyznali wiarę 
w Niego. W pobliŜu Cezarei Filipowej najpierw 
pyta uczniów, co mówią o Nim ludzie, a potem 
zadaje pytanie: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?” 
(Mt 16,15). Odpowiada Szymon: „Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga Ŝywego” (Mt 16,16). Po chwili 
Jezus potwierdza wartość tego wyznania wiary 
podkreślając, Ŝe nie wywodzi się ono ze zwykłego 
ludzkiego myślenia, lecz z natchnienia niebieskie-
go: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Wyra-
Ŝenie te, o silnym zabarwieniu semickim, mówią o 
objawieniu całkowitym, absolutnym i najwyŜszym 
– dotyczącym osoby Chrystusa, Syna BoŜego. Zło-
Ŝone przez Piotra wyznanie wiary pozostanie naj-
pełniejszym wyraŜeniem określającym toŜsamość 

Chrystusa. Marek uŜywa go, by rozpocząć swą 
Ewangelię (Mk 1,1); nawiązuje do niego Jan, gdy 
kończy swoją – i stwierdza, iŜ napisał ją, aby uwie-
rzono, „Ŝe Jezus jest Mesjaszem, Synem BoŜym” i 
abyśmy wierząc, mogli mieć Ŝycie w imię Jego (J 
20,31). Jako owoc łaski wiara wywiera wpływ na 
wydarzenia. Widać to doskonale na wzorcowym 
przykładzie Najświętszej Maryi Panny. Podczas 
zwiastowania Jej odpowiedź wiary na posłanie 
anielskie ma decydujące znaczenie dla przyjścia 
Jezusa na świat. Maryja jest Matką Chrystusa, po-
niewaŜ jako pierwsza w Niego uwierzyła. Podczas 
godów weselnych w Kanie Galilejskiej dzięki swej 
wierze Maryja uprasza cud. Gdy usłyszała odpo-
wiedź Jezusa, która nie wydawała się przychylna, 
trwała w postawie pełnej ufności, stając się w ten 
sposób wzorem wiary odwaŜnej i stałej, pokonują-
cej trudności. OdwaŜna i uporczywa była równieŜ 
wiara kobiety kananejskiej. Tej kobiecie, która 
przyszła, by prosić o uzdrowienie córki, Jezus 
przedstawił plan Ojca, w którym Jego misja ograni-
czała się do zagubionych owiec z domu Izraela. 
Kananejka odpowiedziała z całą mocą swej wiary i 
uzyskała cud. 

św. Jan Paweł II, 1997 r. 
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Poniedziałek – 21 sierpnia 2017 – św. Piusa X, papieŜa     Mt 19,16-22 
   630   Za † Emilię Kurchan w 11. rocznicę śmierci 
 1800   Za †† męŜa i ojca Edwina w 14. r. śmierci, rodziców Adama i Leokadię oraz za †† z rodzi-

ny Groszkiewicz 
Wtorek – 22 sierpnia 2017 – NMP Królowej       Łk 1,26-38 
   630   Za † Alicję Sztuka w dniu jej urodzin i wszystkich †† z rodziny 
 1800   Do B. Op. w int. Marzeny i Czesława Marcinek z ok. 25. r. ślubu z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny na następne lata 
Środa – 23 sierpnia 2017         Mt 20,1-16 
   630   Za † Jana Dapa 
 1800   Za † Kazimierza Baster, †† rodziców z obu stron i rodzeństwo 
Czwartek – 24 sierpnia 2017 – św. Bartłomieja, apostoła     J 1,45-51 
   630   Za †† Piotra i Marię Zuber oraz †† pokrewieństwo z rodzin Zuber i Matuszek 
 1800   Za † ojca Antoniego w 10. rocznicę śmierci, za †† mamę Eugenię i babcię Annę 
Piątek – 25 sierpnia 2017         Mt 22,34-40 
   630   Za †† mamę Marię śebrowską w 13. r. śmierci, ojca Aleksandra, rodziców Józefa i Micha-

linę, rodzeństwo Antoninę, Janinę, Stefana i Józefa, księŜy Alojzego Jurczyka i Jana Posta 
 1800   Za †† dziadków Jana i Salomeę Czernieckich w 22. rocznicę śmierci, z prośbą o Miłosier-

dzie BoŜe dla nich i radość wieczną 
Sobota – 26 sierpnia 2017 – NMP Częstochowskiej      J 2,1-11 
   630   Przez wstawiennictwo Matki BoŜej o BoŜą opiekę, błogosławieństwo, zgodę i miłość w 

rodzinie dla Leonardy i Kazimierza 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † Monikę Zawisz w 2. rocznicę śmierci 
   2. Za † Władysława Gronowicza (w 30. dzień) 
 1930   Wieczór Uwielbienia 
XXI Niedziela Zwykła – 27 sierpnia 2017   Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20 
   700   Za †† rodziców Jadwigę i Wiktora Okulowskich oraz za †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   Z ok. 18. ur. Michała o zdrowie, BoŜe błogosł. i dary Ducha Świętego w nauce i w Ŝyciu 
 1030   W intencji rocznych dzieci: 
 1200   Za †† rodziców Andrzeja i Bronisławę Misiur, teściów Franciszka i Józefę Ziemba, szwa-

gra Józefa Ziemba i wszystkich †† z rodzin z obu stron 
 1700   RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800   Za † Ŝonę i mamę Stefanię Bartoszewską w 4. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców Józefa 

i Helenę Bartoszewskich, Jana i Marię Kurek 
Poniedziałek – 28 sierpnia 2017 – św. Augustyna, bpa i doktora K-ła    Mt 23,1.13-22 
   630   W dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary, z prośbą o BoŜe błogosła-

wieństwo i opiekę Matki BoŜej dla Józefa 
 1800   Za † Katarzynę Sztuka 
Wtorek – 29 sierpnia 2017 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela    Mk 6,17-29 
   630   Z okazji 20. rocznicy urodzin syna Dawida Trojańskiego z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1800   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Wilhelma Kotula, †† rodziców, pokrewieństwo z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Środa – 30 sierpnia 2017         Mt 23,27-32 
   630   W intencji Salima i jego rodziny o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
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 1800   Z okazji 70. rocznicy urodzin Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

Czwartek – 31 sierpnia 2017         Mt 24,42-51 
   630   Z okazji 50. rocznicy urodzin Doroty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
 1800   Zbiorowa za zmarłych zalecanych:  za † syna Roberta w 9. rocznicę śmierci oraz za †† z 

rodziny, za † Marię Ochojski oraz za †† z rodzin Ochojskich, Pytlik i Skalak, za † matkę 
Jadwigę Małanka i †† z rodziny, za † Edwarda Gajcy (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 
15), za † Kazimierza Janusza Prokop (od koleŜanek i kolegów z SGL Carbon), za † Magda-
lenę Salwiczek i † Bronisława Muchę, za † Stanisławę Depta w 1. rocznicę śmierci (od ro-
dziny Targoszów, Deptów i Siedlarz), za † Marka Skorupę, †† rodziców Janinę i Eugeniu-
sza, brata Krzysztofa i wszystkich †† z rodziny, za †† rodziców Marię i Jana Bajer, †† Ja-
ninę, Bronisława, Dariusza i ElŜbietę, do Miłosierdzia BoŜego za † Mariana Zawisłę w 30. 
dzień oraz za † Ŝonę Zofię i ich †† rodziców, za † męŜa Henryka Baumert w 8. rocznicę 
śmierci, †† syna Mirosława, wnuka Tomasza, siostrę Eugenię, szwagra Tadeusza oraz ro-
dziców z obu stron za † Mariana Bogdanika (od kuzynki Małgorzaty Wysogląd), za † Ja-
dwigę Gwozdecką, (od działkowiczów Kolonii śródlana) 

I Piątek miesiąca – 1 września 2017 – bł. Bronisławy, dz.,patr. diecezji  Mt 25,1-13 
   630   O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla ojca Bronisława i całej rodziny oraz o dalsze łaski 

dla Ireny i Jerzego z okazji kolejnej rocznicy ślubu 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1630   Szkolna:  Rozpoczęcie roku szkolnego o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieŜy, rodzi-

ców, nauczycieli i wychowawców  
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† Annę i Józefa Gawłowskich w 2. rocznicę śmierci (od rodziny) oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące 
I Sobota miesiąca – 2 września 2017        Mt 25,14-30 
   630 1. Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
   2. Przez wstawiennictwo Matki BoŜej o szczególną BoŜą opiekę dla córki Katarzyny z okazji 

urodzin, o łaskę wiary i dary Ducha Świętego 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1700   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800 1. Za † ojca Franciszka w 20. rocznicę śmierci, †† matkę Helenę, teściów Mieczysława i Łu-

cję, braci Jerzego i Wilhelma, siostrę ElŜbietę i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† Rutę i Franciszka Okoń, BoŜenę i Henryka Borskich 
XXII Niedziela Zwykła  – 3 września 2017    Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27 
   700   Za † Konrada Benek w 2. rocznicę śmierci i †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W języku łacińskim: Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystyny i Henryka z okazji 45. 

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

 1030   Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie. dalszą BoŜą opiekę dla całej rodziny 

 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Kacper Maciej Michalak , 
Emilia Maja Gzuk 

   2. Do BoŜej Opatrzności z okazji 1. rocznicy ślubu Klaudii i Tomka z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 

 1400   Parafialna pielgrzymka do parafii Matki BoŜej 
      Msza Święta w intencji Parafian 
 1800   Za †† rodziców Czesława i Ludwikę Nowodworskich, dziadków z obu stron i †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: za ludzi uzaleŜnionych i o trzeźwość w rodzinach 
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•  Wczoraj zakończyła się Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Dziś w kościele na Ostrogu naboŜeń-
stwo dziękczynne. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się pielgrzymowania, pełniki jakiekol-
wiek posługi na pielgrzymce. Dziękujemy takŜe wszystkim duchowym pielgrzymom. 

• Dzisiaj o 1400 Msza Święta Trydencka. Zapraszamy takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową 
za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W sobotę 26 sierpnia zapraszamy na godz. 1930 na Wieczór Uwielbienia. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• W piątek 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycie-

li i wychowawców na Mszę Świętą w ich intencji o godz. 1630. Dzieci z klasy pierwszej mogą 
przynieść przybory szkolne, które zostaną poświęcone. Zachęcamy równieŜ do skorzystania ze 
spowiedzi po wakacjach. 

• W piątek (1 IX) o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia, a takŜe z racji pierwszego piątku mie-
siąca o 1730 naboŜeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. 

• W sobotę (2 IX) msza św. o godz. 630 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej 
zmiana tajemnic oraz RóŜaniec. 

• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a od 1700 modlitwa Rycerstwa 

Niepokalanej. 
• W niedzielę (3 IX) o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Okazja do spowiedzi w piątek od 1530, w sobotę od 1600. 
• W niedzielę (3 IX) o 1400 nasza coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki BoŜej Raciborskiej. 

Zachęcamy do licznego udziału. Nie będzie juŜ w tę niedzielę popołudniowego naboŜeństwa. 
• 24-27 sierpnia na G. św. Anny Odpust ku czci Aniołów StróŜów. 
• 29-30 sierpnia na Górze św. Anny Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. 
• W przyszłą niedzielę (27 

IX) w Rudach Racibor-
skich o 1700 Koncert Or-
ganowy. 

• NajbliŜsze nauki przed-
małŜeńskie odbędą się w 
pierwszym tygodniu 
września. 

• Kolekta dzisiejsza prze-
znaczona jest na bieŜące 
potrzeby parafii. Dzisiaj 
takŜe dodatkowa zbiórka 
na cele remontowe. 

• Za wszystkie ofiary, 
kwiaty i prace przy ko-
ściele składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.  

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.: 7.00 – 8.00;  
     w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów. DyŜur informacyjny  
      w poniedziałki i środy w godz. 17.00 – 18.00; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 17.00 – 18.00;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


