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17. – 23. 08. 2020 

XX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z 

tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 

ciężko nękana 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, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». 

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». 

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu 

ich panów». 

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się 

stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje 

zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować 

imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia 

go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i 

rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na 

moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich 

narodów». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 08. 2020 – św. Jacka, kapł. 

7. 00 Za + Elżbietę Broll, męża Viktora, syna Józefa i pokr. 

18. 00 W int. Natali o szczęśliwe rozwiązanie, za męża Tomasza i za całą rodzinę 

 Wtorek 18. 08. 2020  
18. 00 Za ++ rodz. Różę i Franciszka Labisch oraz za ++ z rodz. Labisch – Schaffors 

- Warzecha - Filipczyk 

 Środa 19. 08. 2020 – św. Jana Eudesa, kapł. 
18. 00 Do Mił. Bożego za + matkę Hildegardę Zając w 3 r. śm., ojca Konrada, brata 

Józefa, za ++  dziadków Zając - Fornal, pokr. i d.op. 

 Czwartek 20. 08. 2020 – św. Bernarda, opata i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w pew. int. z ok. urodzin 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Sylwii Kłak z ok. 60 r. ur., za męża i córkę z rodziną 

 Piątek 21. 08. 2020 – św. Piusa X, pap. 
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 Za + męża Gintera Jaguś, jego ++ rodz., teściów, za + siostrę Urszulę, szwagra 

Alfonsa i pokr. 

 Sobota 22. 08. 2020 – Najświętszej Maryi Panny Królowej 
7. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, braci Oswalda i Franciszka, Karola  

Matysek, ++ z rodz. Kowol, pokr. i d.op.   

14. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Matejka i Adrianna Porobin 

15. 30 Ślub i Msza św. Mariusz Zwierz i Sandra Zborowska 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + siostrę Annę Łopacińską w 30 dz. po śm. oraz za brata Jerzego 

Rybackiego w 2 r. śmierci  

- Za + Jerzego Zmarzły w rocznicę śm., za + żonę Gertrudę, ++ teściów  

Wieczorek i Zmarzły, pokr. i d.op.  

- Za + Teresę Sieroń, + męża, syna, córkę Irenę, rodziców i rodzeństwo oraz 

dusze czyśćcowe  

- Za + brata Huberta Faszinka w rocznicę śm. oraz za ++ z rodziny i 

pokrewieństwa  

- Za + matkę Różę Huncza, za + męża Wiktora, rodz. z obu str. i d.op. 

 Niedziela 23. 08. 2020 – XXI Niedziela Zwykła  
8. 00 - Za + męża Eryka Sahs w rocznicę śm., za jego ++ rodziców, braci i teściów  

- Za + Gerharda Joszko z okazji urodzin   

10. 30 - Za + syna Mariusza Masłowskiego w 17 r. śm., za ++ rodz. z obu str. i 

dziadków  

- O Boże błog. w pew. int. z ok. I rocznicy ślubu 



16. 00 Nieszpory   

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Anny Kunickiej z ok. 97 r. ur., za córkę z rodziną i bliskich krewnych 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek (17 VIII) uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii 

górnośląskiej  

2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

3. Tym, którzy uczestniczyli w nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej składam 

gorące podziękowanie za wspólną modlitwę  

4. Podziękowania za dzisiejszą kolektę diecezjalną na Wydział Teologiczny w 

Opolu  

5. W dniach 16 - 22 sierpnia Opolska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę  

6. Tegoroczne nasze dożynki parafialne będą miały miejsce dnia 6 września o 

10.30, tego samego dnia o godz. 12.00 z woli i na prośbę rodziców będzie I-

Komunia klas trzecich 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się 

posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich 

rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich 

odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie 

powstaniem ze śmierci do życia? 

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś 

byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście 

miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam 

miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem 

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie». 

 

Patron tygodnia: Maryja Królowa 

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego 

przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 

11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 

Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy 

i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) 

prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we 

Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro 

regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 

31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je 



na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie 

ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca. 

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule 

Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W 

raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). 

Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między 

niewiastami”(Łk 1, 28-43) – a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś 

pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto 

błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera 

taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 

pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1) – tą 

Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja. 

Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia 

się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już 

świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak 

pisze o Maryi: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani”, „po Trójcy jest Panią 

wszystkich”, „jest Panią wszystkich śmiertelnych”. Samego siebie nazywa „sługą 

Maryi”. Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą 

„Panią” (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. 

Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale „panującą 

nad wszystkimi ludźmi”. Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: „Stałem się 

sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela”. Św. German, patriarcha 

Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję „Królową wszystkich mieszkańców ziemi”, 

a św. Jan Damasceński (+ 749) „Królową rodzaju ludzkiego” i „Królową wszystkich 

ludzi”, „Panią wszechstworzenia” 

Humor 

Wrócił syn z pracy w Anglii na swoją wieś. Zwraca się do niego ojciec: idź rozrzuć 

gnój. What? - pyta syn. Łot krowy i łot konia - odpowiada ojciec. 

Dwaj myśliwi idą przez las. W pewnej chwili jeden z nich osuwa się na ziemię. Nie 

oddycha, oczy zachodzą mu mgłą. Drugi myśliwy wzywa pomoc przez telefon 

komórkowy. 

- Mój przyjaciel nie żyje. Co mam robić? - woła. 

- Proszę się uspokoić - pada odpowiedź. Przede wszystkim proszę się upewnić, że 

pański przyjaciel naprawdę nie żyje. 

Po chwili rozlega się strzał. - W porządku - woła do telefonu myśliwy. - I co dalej? 

Jasiu przychodzi ze szkoły i mówi tacie, że dostał jedynkę, bo nie wiedział, gdzie 

leży Afryka. Tata na to: 

-Trudno, dokładnie to nie wiem, ale musi być blisko, bo u nas zatrudnili murzyna i on 

przyjeżdża do pracy rowerem. 

http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Rdz3,15/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,28-43/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Lk1,48/o/li
http://www.biblia.info.pl/cgi-bin/biblia.cgi?Ap12,1/o/li

