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XX Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Mateusza
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 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, upadła przed Nim 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 z okruszyn, które spadają ze
stołów 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.

Ewangelia ukazuje nam wielką wiarę, cierpliwość, wytrwałość i pokorę tej kobiety
kananejskiej... Była ona obdarzona niezwyczajną cierpliwością. Na jej pierwszą
prośbę Pan nie odpowiada ani słowem. Pomimo tego,nie ustając w prośbach, błaga o
Jego dobroć z coraz większym naleganiem... Widząc żarliwość naszej wiary i upór w
trwaniu na modlitwie, Pan wreszcie zmiłuje się nad nami i obdarzy nas tym, o co
prosimy.

Intencje mszalne
Poniedziałek 21. 08. 2017 – św. Piusa X, pap.
18. 00 Za ++ Annę i Jana Wolny, za ++ ich rodziców, wnuka Tomasza, ++ teściów
Józefa i Stefanię Puscz i d.op.

Wtorek 22. 08. 2017 – NMP Królowej
7. 00 Za + męża Gintera Jaguś, jego ++ rodziców, teściów, za + szwagra i siostry

Środa 23. 08. 2017 – św. Róży z Limy, dz.
18. 00 Za ++ Małgorzatę, Eugeniusza, Jerzego, Jana Korzeniowskiego

Czwartek 24. 08. 2017 – św. Bartłomieja, Ap.
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + Gintera Frejlich w 30 dz. po śm., za ++ rodziców i brata

Piątek 25. 08. 2017 – św. Ludwika, św. Jana Kalasantego
18. 00 Za + Eugeniusza Gruca w pierwszą rocznicę śm., za ++ rodziców, siostry,
braci, za ++ teściów, pokr. i d.op.

Sobota 26. 08. 2017 - NMP Częstochowskiej, Uroczystość
13. 00 Ślub i Msza św. Szaforz Marek i Jolanta Uciechowska
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za ++ rodz. Jana i Elżbietę Sladek, ++ dwóch synów, synową, zięcia i d.op.
- Za ++ rodz. Hildegardę i Ernesta Styrnol, ++ Różę i Stefana Gambiec oraz
za ++ z pokr.
- Za + Tomasza Szaforz w 8 r. śm., za + ojca Bernarda Szaforz i za ++
dziadków
- Za + Romana Roczek w kolejną rocznicę śm., za jego ++ rodziców, teściów i
krewnych

Niedziela 27. 08. 2017 – XXI Niedziela Zwykła
8. 00 Za + męża Eryka Sahs w rocznicę śm., za ++ rodziców, braci i teściów
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i
Boże błog. w int. Anny Kunickiej z ok. 94 r. urodzin, za + męża Wojciecha i
dzieci z rodzinami
16. 00 Nieszpory
16. 30 Za + Jerzego Marny–Janusz w I r. śm., za pokr. i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za kolektę z 15 sierpnia na Wydział Teologiczny w Opolu
2. Kolekta z niedzieli 27 sierpnia – parafialna – przedostatnia przeznaczona na
obraz „Ostatniej Wieczerzy”
3. W tym tygodniu przypadają: wspomnienie NMP Królowej (wtorek), św.
Bartłomieja (czwartek) i NMP Częstochowskiej (sobota )
4. Na Górze św. Anny w dniach 25 -27 sierpnia (piątek–niedziela) odpust ku czci
Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi
5. Duszpasterska Rada Parafialna w ciągu ostatnich trzech niedziel na utrzymanie
naszego cmentarza parafialnego pozyskała 9.427 Zł. i 21 Gr. Tym wszystkim,
którzy zechcieli się zaangażować w tę zbiórkę składam serdeczne
podziękowania. Za wszelkie ofiary złożone na ten cel raz jeszcze Bóg zapłać
6. Pani Ilza Szafarz z Maliny za sprzedanych cegiełek – tych którzy na naszym
cmentarzu mają swych zmarłych - przekazała 1600 Złotych
7. Podziękowania wszystkim, którzy licznie uczestniczyli w nabożeństwie do
Matki Boskiej Fatimskiej
8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 20 sierpnia o godz. 17.00 na pierwszy mecz w
lidze okręgowej pomiędzy Groszmalem a Orłem Źlinice. Wstęp – 2 złote

List 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 – św. Józef Kalasanty
Św. Józef Kalasanty, kapłan (1556-1648). Urodził się w rodzinie szlacheckiej,
w Paralta de la Sal na terenie Aragonii (Hiszpania). Po studiach teologicznych przyjął
święcenia kapłańskie (1583), następnie podjął pracę duszpasterską oraz

w administracji kościelnej. W kilka lat później towarzyszył kardynałowi Markowi
Colonnie w podróży do Rzymu. W Wiecznym Mieście uderzyła go wielkomiejska
nędza, a zwłaszcza zaniedbane bezdomne dzieci. Z myślą o nich otworzył na Zatybrzu
pierwszą powszechną, bezpłatną szkolę w Europie (1597). Chcąc kontynuować tę
pracę oraz tworzyć nowe placówki, założył razem ze współpracownikami
zgromadzenie Kleryków Regularnych dla Chrześcijańskich Szkół - zwane pijarami.
Otrzymawszy aprobatę Piusa V (1617), zaczęto ono rozwijać się w Italii, na
Morawach, w Czechach i w Polsce. W 1621 roku Józef został generałem
zgromadzenia. Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe.
Przyjmował je cierpliwie i pokornie. Pozostawił po sobie około 5000 listów, będących
bogatym źródłem wiedzy o Świętym i jego dziele. Jego relikwie znajdują się
w kościele św. Pantaleona w Rzymie.
Beatyfikowany przez Benedykta XIV (1748). Kanonizował go Klemens XIII w 1767
roku. Jest patronem pijarów oraz szkół katolickich.
W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w habicie zgromadzenia.
Jego atrybutami są: lilia, księga, mitra i kapelusz kardynalski jako znak odmówionych
godności, pióro pisarskie.

Humor
Kobieta poszła do wróżbity:
- Jaka jest pani ulubiona cyfra?
- Numer konta mojego męża.
Z akt sądowych:
- Dlaczego oskarżona strzeliła do męża z łuku?
- Nie chciałam obudzić dzieci.
- Kochanie, wiedziałeś, że tulipany zamykają się na noc, dopóki nie ma słońca, a z
samego rana otwierają się znowu?
- No, to zupełnie tak samo jak bar piwny pod naszym blokiem.
Lekcja, pani bierze Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, jaką literką na mapie oznaczamy wschód?
- Eee...
- Dobrze, siadaj, piątka.
Pacjent skarży się doktorowi:
- Panie doktorze nie mogę usnąć. Przewracam się z boku na bok i nic.
- Też bym nie zasnął jak bym się tak wiercił.

Spadający jak kamień spadochroniarz krzyczy do mijanego w powietrzu kolegi:
- Mój się nie otworzył! Na szczęście to tylko ćwiczenia!

