
LITURGIA SŁOWA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 
16.08.2020 R. 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedł-

szy 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 na-

mi». 

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 szcze-

niętom». 

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. 

I czytanie: Iz 56, 1. 6-7; Ps 67 

II czytanie: Rz 11, 13-15. 29-32; Ewangelia:  Mt 15, 21-28 



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Kolejna Ewangelia jaką dziś  śłyśzymy mo wi nam o tym, jak bardzo waz na 

jeśt wiara w naśzym z yciu, jak waz ne jeśt zaufanie Bogu i pewnoś c , z e śłyśzy 

naśze proś by, wyśłuchuje i odpowiada w najlepśzy śpośo b i we właś ciwym 

czaśie. Jeśt to ro wniez  lekcja pokory i zaufania nie tylko dla Ucznio w Jezuśa, 

ale dla kaz dego z naś. Tak bardzo chcielibyś my, aby Bo g reagował na naśze 

proś by śzybko i tak jak tego oczekujemy. Na naśze śzczęś cie Pan, znając naś 

lepiej od naś śamych, wybiera taki śpośo b i taką śytuację, kto ra nie tylko po-

maga nam w problemie czy cierpieniu, ale daje nam moz liwoś c  dojrzewania 

do prawdziwego, chrześ cijan śkiego z ycia. Do wyciągania wniośko w z błę-

do w, kto re popełniamy, do pokornego śtawania wobec Boz ej mądroś ci i pe-

dagogiki, kto ra uczy cierpliwoś ci i przylgnięcia do Chryśtuśa i Jego naucza-

nia. Słyśząc kananejśką matkę błagającą o uwolnienie có rki ciężkó nękanej 

przez złegó ducha Jezuś uświadamia nam również, jak wiele zła w naśzym ży-

ciu bierze śię nie tyle z problemo w materialnych czy zdrowotnych, ale z cho-

roby naśzej duśzy, kto ra oddaliła śię od Boga. Uś wiadomienie śobie dramatu 

odejś cia od Dawcy z ycia i utraty Jego obecnoś ci prowadzi do pośzukiwania 

Tego, kto ry moz e wśzyśtko.  

Proś my Pana, aby i do naś mo gł powiedziec  – wielka jest twója wiara; 

niech ci się stanie, jak pragniesz.  

Rozwaz ając dziśiejśzą Ewangelię dośtajemy piękny obraz pokornej, wy-

trwałej i z arliwej modlitwy poganki, kobiety kananejśkiej. Opiśywana w tej 

perykopie kobieta, muśiała pokonac  wiele trudnoś ci i prześzko d, aby śpotkac  

śię z Jezuśem. Ona opuśzcza śwo j dom, śwoje śtrony, przekracza granice, 

w kto rych do tej pory z yła. Dzięki śwojej niezachwianej wierze oraz cierpli-

woś ci w prośzeniu o łaśkę uwolnienia śwojej co rki od dręczącego ją demona, 

otrzymuje to o co prośiła. Jezuśa zaśkoczyła jej głęboka wiara i śpełnił jej 

proś bę: „Niech ci się stanie, jak pragniesz!”. Ta hiśtoria uczy naś, z e aby otwo-

rzyc  śię na wiarę, na miłoś c  Boga, trzeba wyjs c  ze śwoich przyzwyczajen , ze 

śwoich ograniczen , ro z nych barier, kto re śami śobie śtawiamy. Nie wolno 

nam śtac  w miejścu, muśimy z pełną determinacją śzukac  Boga. To właś nie 

wiara powinna prowadzic  naś bliśko do Boga, powinna dawac  śiłę do poko-

nania wielu prześzko d. Wiara muśi byc  odwaz na i uporczywa, ale zarazem 

pokorna. Z ufnoś cią i pokorą zawierzac  Panu wśzyśtkie problemy, prośic  

o potrzebne łaśki i dziękowac  za wśzyśtko, co od Niego otrzymujemy. Cza-



...I NIE TYLKO 

Zgodzić się na upokorzenie 

  Nikt nie ma obowiązku bronic  śię wobec fałśzywych ośkarz en . Kaz dy mo-

z e przyjąc  wśzyśtkie zarzuty, nawet te wyśśane z palca, a zmierzające do jego 

zniśzczenia. Tak pośtąpił Jezuś po śwoim pojmaniu. Nie bronił śię, mimo z e 

był niewinny. Zośtawił obronę Bogu. Ojciec zaś  Go nie obronił, ale dał Mu 

śiłę, by znio śł wśzyśtkie uderzenia i upokorzenia. Nagrodę przygotował dla 

Niego po zmartwychwśtaniu. 

Inaczej jeśt, gdy niśzczą kogoś  na naśzych oczach. Wo wczaś trzeba śtanąc  

w jego obronie. Tego domaga śię miłoś c . Ta obrona wymaga mądroś ci i od-

wagi. Bez tych dwo ch cno t nie nalez y wychodzic  na plac boju, bo więcej bę-

dzie z tego śzkody niz  poz ytku. 

Matka kananejśka śtanęła w obronie co rki. Jako poganka nie miała wiel-

kich śzanś na interwencję izraelśkiego proroka, ale zaryzykowała. Miłoś c  

potrafi to uczynic . Jezuś wyśtawił ją na pro bę. Upokorzył, i to publicznie. Naj-

pierw nic nie odpowiedział na jej wołania. Naśtępnie poro wnał ją do pśa. Ko-

bieta zniośła to upokorzenie. Nawet potrafiła je wykorzyśtac  dla wzmocnie-

nia proś by. Przyjęła logikę zdania, z e chleb jeśt dla pano w, i dodała: a okru-

śzyny dla pśo w. Ona prośi o okruśzynę śerca Jezuśa dla śwej co rki. W nagro-

dę otrzymała to, o co prośiła, i do tego piękną pochwałę śwej wiary! 

Uczen  Jezuśa muśi opanowac  śztukę przyjmowania upokorzen . Nie muśi 

śię bronic . Ale jeś li chce iś c  za Miśtrzem, winien byc  przygotowany na upoko-

rzenia. Na drodze ś wiadczenia miłośierdzia innym więcej jeśt upokorzen  niz  

pochwał. 
kś. Edward Staniek 

śem moz e śię wydawac , z e Bo g milczy, z e naśza modlitwa, uśilne błagania to 

tylko monolog. Nie moz na śię zraz ac , zniechęcac  czy rezygnowac , bo kaz da 

modlitwa jeśt wyśłuchana. Bo g zna naśze śerca, naśzą wiarę i tylko On wie, 

co dla naś najlepśze w danym czaśie.  

Panie! Przymno z  mi wiary, nadziei i miłoś ci. Umacniaj mnie w tych cno-

tach! Amen! 

O co proszę? O łaskę wytrwałości na modlitwie w chwilach zwątpienia. 

Wejdę w tłum ludzi, kto ry podąz a za Jezuśem. Zbliz ę śię do krzyczącej ko-

biety, kto ra chce zwro cic  na śiebie uwagę Jezuśa. Wśłucham śię w jej przej-

mujące wołanie: „Ulituj śię nade mną”. 

Czy przypominam śobie boleśne przez ycia, kiedy cierpiąc, wołałem do Je-



Gdy wystawił kościół ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i Matki Bożej został posądzony 

o herezję, ale Opatrzność czuwała nad dziełem. 

Jan Eudeś urodził śię 14 liśtopada 1601 r. w ro-

dzinie wieś niako w, w Ry (Normandia). Po ukon cze-

niu śzko ł podśtawowych Jan wśtąpił do kolegium 

jezuickiego w Caen. Tutaj pogłębił w śobie z ycie 

wewnętrzne. Znajomoś c  języka łacin śkiego opano-

wał w tak dośkonałym śtopniu, z e mo gł śię nim po-

śługiwac  na ro wni z językiem ojczyśtym. Jako wzo-

rowy uczen  zośtał przyjęty do Sodalicji Marian śkiej. 

Po ukon czeniu kolegium w 1623 roku wśtąpił do głoś nego wo wczaś we 

Francji "Oratorium Jezuśa". Przyjął go śam załoz yciel tej inśtytucji, kardynał 

Piotr de Berulle, wo wczaś najwyz śzy autorytet moralny we Francji. W dwa 

lata potem Jan przyjął ś więcenia kapłan śkie (1625). 

W 1627 r. powro cił do Argentan, kiedy dowiedział śię, z e panuje tam zara-

za. Nio śł pomoc zaraz onym. Naśtępnie zośtał przeznaczony do Caen. Powie-

ŚWIĘCI NA MIARĘ 

zuśa: „Ulituj śię nade mną”? Czy w tej chwili nie doś wiadczam podobnego 

śtanu? Jakie śłowa wyraz ałyby najlepiej obecny śtan mojego ducha? 

Zauwaz ę ogromny bo l kobiety, kto ra prośi za śwoją co rką dręczoną przez 

złego ducha. Czy w mojej rodzinie, wśpo lnocie śą ośoby zagubione i dręczone 

przez zło. Będę wołał do Jezuśa, aby śię nad nimi ulitował. Kogo pragnę Mu 

powierzyc ? 

Zwro cę uwagę na uporczywoś c  kobiety, z jaką woła za Jezuśem nawet wte-

dy, gdy inni ją zniechęcają. Co mogę powiedziec  Jezuśowi o mojej wytrwało-

ś ci w chwilach zwątpienia? Czy potrafię opierac  śię zniechęceniu? 

Wśłucham śię w rozmowę kobiety z Jezuśem. Wczuję śię w jej zmaganie 

z trudnymi śłowami Jezuśa. Nie zniechęca śię, nie uśtępuje w błaganiu. 

Czy pamiętam modlitwy, w kto rych doś wiadczyłem śzczego lnego zmagania 

ze śłowem Boz ym? Jakie to było śłowo? Czy potrafiłem na nie odpowiedziec ? 

Jakie śłowa w Ewangelii śą dla mnie najtrudniejśze? Jak na nie odpowiadam? 

Zbliz ę śię do Jezuśa, kto ry daje mi za przykład wiarę poganki. Jeśt tak moc-

na, z e prowadzi do uzdrowienia. Przylgnę do Jezuśa z moją kruchą wiarą, 

z pokuśami zwątpienia i zniechęcenia. Będę powtarzał jak owa kobieta: 

„Panie, dopomo z  mi”. 
Krzyśztof Wonś SDS/Salwator 



rzono mu obowiązki wędrownego kaznodziei, by głośił rekolekcje, miśje, śło-

wo Boz e z okazji odpuśto w i ś wiąt. Tę wyczerpującą pracę prowadził przez 

44 lata (1632-1676). Za podśtawę obrał śobie katechizm. Syśtematycznie 

uczył prawd wiary i moralnoś ci tak dzieci, jak i dorośłych, wieś niako w, jak 

i mieśzczan. Co roku przeprowadzał 3 do 4 miśji, a kaz da z nich trwała od 

4 do 8 tygodni. Przez całe śwe z ycie przeprowadził 110 miśji. W ciągu kilku-

dzieśięciu lat przemierzył całą Normandię, Bretonię i częś c  Burgundii. Wielu 

kapłano w i wiele śio śtr zakonnych poddało śię pod jego kierownictwo du-

chowe. Za poradą śpowiednika wyśtąpił z Oratorium (1643) i pośtanowił 

załoz yc  właśne zgromadzenie miśyjne (eudyśto w) dla nauczania i katechizo-

wania ludu, kto ry był pod tym względem mocno zaniedbany. Poniewaz  wy-

ro z niał śię naboz en śtwem do Serca Jezuśa i Maryi, cześ c  dla tych Serc śzerzył 

niezmordowanie z ywym śłowem i piśmem. Załoz ył śzereg śeminario w du-

chownych w diecezjach, w kto rych ich jeśzcze nie było, mimo bardzo śuro-

wych zalecen  śoboru trydenckiego (1545-1563): w Coutanceś (1650), w Li-

śieux (1653), w Rouen (1658), w Evreux (1667) i w Renneś (1670), śkąd wy-

śzło wielu gorliwych kapłano w. Seminaria te prowadzili jego śynowie ducho-

wi.  

W śwoich wędro wkach apośtolśkich zauwaz ył, z e po miaśtach śzerzyła śię 

rozpuśta. Wiele młodych niewiaśt i dziewcząt w tego rodzaju z yciu widziało 

jedyną dla śiebie śzanśę zdobycia utrzymania. Nieuśtanne wojny i zamieśzki, 

zarazy i poz ary pomnaz ały nędzę, kto ra pchała kobiety w ramiona rozpuśty. 

Jan utworzył więc nową, z en śką rodzinę zakonną do opieki nad moralnie 

upadłymi dziewczętami, pod nazwą Sio śtr Matki Boz ej od Miłoś ci. Tego ro-

dzaju inicjatywa była potrzebna, gdyz  nowy zakon otworzył śwoje placo wki 

w Caen (1642), w Renneś (1673), w Hennebont (1676) i w Guingamp 

(1676). Papiez  Alekśander VII zatwierdził nowe dzieło bullą w 1666 roku. 

Jan znajdował tez  czaś na two rczoś c  piśarśką. Do najcenniejśzych jego piśm 

nalez ą Królestwó Chrystusa (1637), Katechizm misyjny (1642), Kóntrakt człó-

wieka z Bógiem przez Chrzest święty (1654), Pamiętnik życia kóścielne-

gó (1681), Dóbry spówiednik (1666) i Kaznódzieja apóstólski (1685). Niekto -

re z tych dziełek ukazały śię w druku dopiero po jego ś mierci. 

Najwiękśze zaśługi Jan Eudeś połoz ył jako niezmordowany apośtoł nabo-

z en śtwa do Serca Pana Jezuśa i Serca Jego Matki. Jako pierwśzy wyśtąpił pu-

blicznie z rozpowśzechnianiem naboz en śtwa, kto re było dotąd zarezerwo-

wane tylko dla wybranych. Rozpowśzechniał wś ro d ludu i duchowien śtwa 

obrazy i obrazki Najś więtśzych Serc, modlitwy i poboz ne wezwania. U biśku-

po w pośzczego lnych diecezji otrzymał zezwolenie na obchodzenie ś więta 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dzisiaj ofiarą do puszek moz emy weśprzec  pośzkodowanych w czaśie 

wybuchu mieśzkan co w Bejrutu. 

  Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Świętym rozpocznie śię 

w naśzym koś ciele we wtorek o godz. 19.00. 

  Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młodzieży i rodzin rozpocznie 

śię w naśzym koś ciele w ś rodę o godz. 17.00. Zapraśzamy do wśpo lnej mo-

dlitwy. 

  Liturgiczne obchody tygodnia:  

- poniedziałek – wśpomnienie  ś w. Jacka, prezbitera, 

- czwartek – wśpomnienie ś w. Bernarda, opata i doktora Koś cioła 

- piątek – wśpomnienie ś w. Piuśa X, papiez a. W tym dniu czcimy Boz e Miło-

śierdzie, 

- śobotę - wśpomnienie Najś więtśzej Maryi Panny Kro lowej. 

  Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos w czasie nabożeństw w kościele. Do Komunii ś w. przyśtępują 

w pierwśzej kolejnoś ci ośoby przyjmujące Pana Jezuśa na rękę.  

  Odwiedziny chorych z pośługą śakramentalną w domu śą moz liwe po 

wcześ niejśzym zgłośzeniu w zakryśtii lub bezpoś rednio u duśzpaśterzy. 

  Dziękujemy za ofiary śkładane w czaśie Mśzy św. przeznaczone na 

Seminarium Duchowne. Za tydzien  materialna ofiara będzie zbierana na po-

trzeby naśzej parafii. 

  Kancelaria parafialna jeśt nieczynna. Intencje mśzalne moz na zamo wic  

telefonicznie w godzinach  kancelaryjnych. Potrzebne dokumenty i śprawy 

lośowe moz na załatwiac  poprzez kontakt z kśiędzem pełniącym w danym 

dniu dyz ur. 

  Wśzyśtkim, kto rzy rozpoczynają czaś wakacji i urlopo w z yczymy bez-

piecznego podro z owania; dobrego odpoczynku i umocnienia więzi z Bogiem 

i najbliz śzymi.  

Serca Jezuśa (20 paz dziernika) i Serca Maryi (8 lutego). Ułoz ył do tekśtu 

Mśzy ś więtej i brewiarza ośobne czytania i hymny.     

W roku 1650 Jan załoz ył bractwo Serca Jezuśa i Maryi. W Coutance wyśta-

wił pierwśzy koś cio ł ku czci Serca Pana Jezuśa i Matki Boz ej. 

  Zmarł w Caen 19 śierpnia 1680 r. Jego beatyfikacja miała miejśce w 1909 

r., dokonał jej papiez  Piuś X. Uroczyśtej kanonizacji dokonał jego naśtępca, 

Piuś XI, w roku ś więtym 1925. 
za ILG 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 17.08 - Wspomnienie Św. Jacka 
6.00   za zm. Andrzeja Wilka 
18.00 1. za zm. Boleśława S luśarza; 2. za zm. Irenę Tracz 
      3. (kś. na urlopie) za zm. Wandę Kucharczyk 

WTOREK - 18.08                  
6.00   1. za zm. Jerzego Jabłon śkiego; 2. za zm. Halinę Drabczyn śką 
18.00 1. za zm. Mirośława Mazurkiewicza 
      2. (kś. na urlopie) za zm. Kryśtynę Harat 
      3. (kś. na urlopie) za zm. Emilię Czader 

ŚRODA - 19.08                     
6.00   za zm. Wieśława Bilczewśkiego 
18.00 1. za zm. Kazimierza Demkowicza; 2. za zm, Marię Cibicką 
      2. (kś. na urlopie) Janinę Sierek 

CZWARTEK - 20.08 - Wspomnienie Św. Bernarda 
6.00   za zm. Tadeuśza Palecznego 
18.00 1. Dzięk.-błag. w int. dzieci i wnuko w oraz za duśze w czyś c cu        
      oczekujące pomocy; 2. za zm. Halinę Byrdziak 
      3. (kś. na urlopie) za zm. Bogdana Mrowca 

PIĄTEK - 21.08 - Wspomnienie Św. Piusa X, papieża 
 6.00  za zm. Andrzeja Mikołajczyka 
18.00 1. za zm. Wiktorię Załuśką; 2. za zm. Andrzeja Strupczewśkiego 
      3. (kś. na urlopie) za zm. Kryśtynę Pyśz;  
      4 (kś. na urlopie) za zm. Kazimierę Dutka 

SOBOTA - 22.08 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
6.00   Dzięk.-błag. w int. Jana z ok. 55 rocz. urodzin 
14.00 W int. nowoz en co w: Magdalena i Arkadiuśz Kotowicz 
18.00 1. za zm. Anielę Urban czyk; 2. za zm. Piotra Gluzę 
      2. (kś. na urlopie) za zm. Marię Dyczek 

NIEDZIELA - 23.08 - 21 Niedziela Zwykła 
7.30   1. za zm. męz a Tadeuśza Jo z wika 
      2. (kś. na urlopie) za zm. Wandę Lukaśek 
9.00   1. za zm. Zdziśława Okuliara z rodziną 
      2. za zm. Lidię Frączek 
10.30 1. za zm. Marię Cibicką; 2. (kś. na urlopie) Piotra Kaczora 
12.00 za zm. Beatę Babicką w 1 rocz. ś m. 
      CHRZEST: Zoja Goławska 
18.00 za zm. Kryśtynę Mikuśiak 
19.30 za zm. Helenę Zabłocką  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Ez 24, 15-24; Ps Pwt 32, 18-21; Mt 19, 16-22 

Wtorek: Ez 28, 1-10; Ps Pwt 32, 26-39; Mt 19, 23-30 

Środa: Ez 34, 1-11; Ps 23; Mt 20, 1-16 

Czwartek: Ez 36, 23-28; Ps 51; Mt 22, 1-14 

Piątek: Ez 37, 1-14; Ps 107; Mt 22, 34-40 

Sobota: Ez 43, 1-7a; Ps 85; Mt 23, 1-12 

Niedziela: Iz 22, 19-23; Ps 138; Rz 11, 33-36 

         Mt 16, 13-20 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  códziennie ód póniedziałku dó sóbóty: 6.30 - 18.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek gódz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: śróda gódz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sóbóta gódz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: ód gódz.17.30, a w piątek i sóbótę ód gódz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Poniedziałek -  ód gódz. 18.40 - 19.00 

Środa - ód gódz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - ód. gódz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - ód gódz. 10.00 - 12.00 i ód gódz. 18.40 - 19.00 

Sprawy lósówe móżna załatwić również póza gódzinami urzędówania  

kancelarii parafialnej (tel. kóm. 503 839 832 lub  33 812 56 57  

wew.: ks. Próbószcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wójciech - 27,  

ks. Róman - 25, kancelaria 21) 

Kóntakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

