
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 
Powszechność zbawienia (Iż  56, 1. 6-7) 

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». 
 
Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 

błogosławi;  

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę,  

Jego zbawienie wśród wszystkich 

narodów. 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 

Niech się narody cieszą i weselą, † 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie  

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech nam Bóg błogosławi  

i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 

ziemi. 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby 

wszystkim okazać miłosierdzie (Rz 11, 13-15. 29-32) 

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 
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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». 
 
 Oto Słowo Boże. 
  
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 
EWANGELIA 
 
Wiara niewiasty kananejskiej (Mt 15, 21-28) 
 
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. 

 
Oto Słowo Pańskie. 

HOMILIA 

„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” – to wyznanie 

Jezusa z dzisiejszej Ewangelii może nas zaskakiwać, a nawet wprowadzać w pewne 

zakłopotanie. Dlaczego „tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”? Przecież 

Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich! To prawda, że Jezus jest Zbawicielem 

całego świata i może właśnie dlatego nie robi tego, o co proszą Go uczniowie. Bo oni 

zniecierpliwieni krzykiem kobiety kananejskiej prosili Jezusa: „Odpraw ją, bo krzyczy 

za nami”. Tymczasem Jezus nie odprawia tej kobiety, ale pozwala jej się zbliżyć. Choć 

początkowo nie odezwał się do niej ani słowem, a potem jasno wyraźnie określił pole 

swojej misji: „owce, które poginęły z domu Izraela”, pozwala jej się zbliżyć. Już słowo 

„owce” przywołuje obraz Dobrego Pasterza, który – wiemy to z Ewangelii wg św. Jana 



– ma także inne owce, które nie należą do tej owczarni, do domu Izraela. O nich mówi: 

„I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz” (J 10, 16). Widzimy więc dziś Jezusa, który jest stanowczy w okazywaniu 

miłosierdzia, ale na drodze, którą wybrał Ojciec Niebieski. Przyjrzyjmy się więc tej 

drodze, którą wybrał Ojciec Niebieski! Przyjrzyjmy się tej pedagogii Boga! 

Zanim dzięki czwartemu Ewangeliście usłyszymy słowa Dobrego Pasterza: „Mam 

także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać 

głosu mego…”, na kartach drugiej Ewangelii spotykamy wyznanie Jezusa: „Jestem 

posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Spotykamy się w ten sposób z 

misterium działania Boga, który jest Ojcem. Spotykamy się z tajemnicą Bożego 

wyboru. Papież Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est”, czyli „Bóg jest Miłością” 

(nr 9), zwrócił uwagę, że Bóg „dokonuje wyboru Izraela i miłuje go - mając jednak na 

celu uzdrowienie w ten sposób całej ludzkości”. Bóg wybrał Izraela nie przeciw innym 

narodom, ale ze względu na inne narody. Bóg wybrał Kościół jako miejsce zbawienia 

nie przeciw reszcie świata, ale ze względu na resztę świata. Bo Bóg wybiera nie na 

zasadzie konkurencyjności, ale na zasadzie łaskawości. Wybierając chce okazać i 

okazuje wszystkim miłosierdzie! 

Zapytajmy dziś, jakie przesłanie jest zawarte dla nas w tym wyznaniu Jezusa: 

„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”? I jakie przesłanie 

zawarte jest również w tym geście [braku gestu], że Jezus nie odprawił tej poganki, 

choć uczniowie Go o to prosili. A może przesłanie jest takie, że trzeba nam przyjąć tę 

drogę, którą wybrał dla nas Ojciec Niebieski. Może chodzi o to, żebyśmy zaangażowali 

się całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił w naszym małym 

świecie. Wtedy doświadczymy miłosierdzia, w którym Bóg jest bardzo hojny. 

Zostaniemy nasyceni i zostaną „okruszyny”, którymi będziemy mogli się dzielić z 

innymi. Zgodnie z wolą Bożą angażując się w miejscu może niewielkim i nieznanym, 

które Bóg nam powierzył, doświadczymy miłosierdzia Bożego, które rozlewa się w nas 

i również przez nas na cały świat. 

Ale do tego potrzeba wiary! Do takiej postawy i takiego podejścia potrzeba wiary, 

która działa przez miłość! Czytając o spotkaniu Jezusa z kobietą kananejską tym razem 

zwróciłem uwagę na to, że jest to fragment zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Mateusza. 

W tej Ewangelii, kiedy Jezus diagnozuje wiarę swoich uczniów, na przykład w czasie 

burzy na jeziorze, mówi o nich, że są ludźmi „małej wiary”. Tymczasem o tej kobiecie, 

Kananejce, która doświadcza przerażającej burzy życiowej, bo jej córka jest ciężko 

dręczona przez złego ducha, a ona, matka, jest wobec tego bezradna, Jezus mówi: „O 

niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Jej wielka wiara 

wyraża się i działa przez miłość! Miłość popycha ją, by szukać Jezusa, by chodzić za 

Nim, by głośno za Nim wołać, by nie ustawać w wołaniu, by Jezusowi niejako się 

naprzykrzać. Jej miłość przezwycięża coś, co my może skłonni bylibyśmy 

interpretować jako obojętność Jezusa („nie odezwał się do niej ani słowem”). Miłość 



trzyma ją przy Jezusie, nawet wtedy, gdy my urażeni porównaniem do psów, może 

dawno byśmy już odeszli. Wielka wiara działająca przez miłość trzyma ją przy Jezusie, 

bo ona jest matką i chce życia, chce pełni życia, dla swojej córki! I o życie dla córki 

modli się tak, jakby modliła się o życie dla siebie: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu 

Dawida!”. Wielka wiara, która działa przez miłość, skłaniała również proboszcza z Ars 

do nocnych czuwań i postów, które dla nas wydają się nie do zniesienia. 

Kościół zaprasza nas dziś, byśmy się wpatrzyli w tę kobietę, której wiarę Jezus 

docenia mówiąc: „wielka jest twoja wiara”. Docenia ją, jak docenił też wiarę setnika: 

„U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8, 10). Dwoje ludzi z 

obrzeży, Kananejska i setnik, dwoje pogan, a Jezus ich wiarę daje za wzór. My, którzy 

jesteśmy jak uczniowie Jezusa, „małej wiary”, w spotkaniu z nimi możemy odczuć 

zazdrość (jest taka możliwość) albo tęsknotę za taką „wielką wiarą”. Ale może trzeba, 

byśmy dziś podziękowali Bogu za sytuacje, może dramatyczne, większe i mniejsze, w 

których daliśmy się prowadzić wierze działającej przez miłość. 

Piotr Szyrszeń SDS 
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1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – Święto św. Jacka, kapłana 

Czwartek – Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

Piątek – Wspomnienie św. Piusa X, papieża 

Sobota – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 

2. We wtorek różaniec za zmarłych wypominanych o godz. 17:30.  

3. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Rity, po wieczornej Mszy 

św. Prośby i podziękowania do św. Rity można składać do skrzynki z tyłu 

kościoła.  

4. Zapraszamy do osobistego nawiedzania Chrystusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie w naszej kaplicy adoracji – w dni powszednie od godz. 7:30 do 

17:50. 

5. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii.    
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