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Inspirowany programem duszpasterskim Ko-
ścioła w Polsce na trwający rok, który zatytu-
łowano „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, 
zamierzam najbliższe numery Informatora 
poświęcić modlitwie eucharystycznej. Niby 
ją znamy, bo często uczestniczymy w liturgii 
eucharystycznej, wiemy, że zaczyna się dialo-
giem przed prefacją: „W górę serca…” i koń-
czy się wielkim uwielbieniem Boga: „Przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…”, 
stanowiąc centrum i szczyt całej liturgii Mszy 
św. Warto jednak zgłębić teologiczną treść 
wypowiadanych słów i wyrażeń, uświadomić 
sobie układ poszczególnych części, a także le-
piej poznać modlitwy eucharystyczne wpro-
wadzone po Soborze Watykańskim II. 
Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego 
opisuje modlitwę eucharystyczną krótko: 
jest to modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. 
Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby 
całe zgromadzenie wiernych 
zjednoczyło się z Chrystusem 
w głoszeniu wielkich dzieł Bo-
żych i w składaniu ofiary.
Rozważania o modlitwie eu-
charystycznej należy rozpo-
cząć od przypomnienia, że 
Pan Jezus ustanowił Euchary-
stię podczas paschalnej wie-
czerzy Starego Przymierza. 
Gdy brał chleb i kielich, gdy 

czynił dzięki, to nawiązywał do gestów 
i modlitw tej wieczerzy, nadając im za-
razem nowe znaczenie, wypełniając to, 
co one zapowiadały. Podczas wiecze-
rzy paschalnej ojciec rodziny brał chleb, 
odmawiał nad nim modlitwę błogosła-
wieństwa, łamał i rozdawał wszystkim 
do spożycia. Po wieczerzy zaś brał kie-
lich, zwany kielichem błogosławień-
stwa, i wypowiadał nad nim długą 
modlitwę błogosławieństwa i dzięk-
czynienia. W tej modlitwie dziękowano 
Bogu za stworzenie świata i opiekę nad 
nim, za wyprowadzenie narodu z nie-
woli egipskiej i zawarcie przymierza; 
błagano o obecność Boga w dziejach 
narodu wybranego i o wypełnienie do 
końca obietnic danych ojcom. Modli-
twę kończyło Amen wszystkich uczest-
ników wieczerzy. Pan Jezus powiedział: 

„To czyńcie na moją pamiątkę” i dlatego 
Jego uczniowie od początku gromadzą 
się na sprawowaniu Eucharystii. Sprawo-
wać Eucharystię to spełniać wszystko, 
co uczynił Pan i wypowiadać wypowie-
dziane przez Niego słowa. Wszystko to zo-
stało przekazane przez Apostołów pierw-
szym wspólnotom, stało się prawem życia 
pierwotnego Kościoła. Tak powstał obrzęd 
Mszy św. i jej główna modlitwa – modli-
twa eucharystyczna. Najstarszy opis Mszy 
św., sięgający połowy II w., podaje św. Ju-
styn, który tak napisał o modlitwie eucha-
rystycznej: „przynosi się chleb oraz wino 
z wodą, nad którymi przełożony odpra-
wia modły i dziękczynienia, ile tylko może, 
lud zaś odpowiada mu radosnym Amen”. 
Nie ma więc jeszcze stałego tekstu mo-
dlitwy eucharystycznej, kapłan układa ją 
sam podczas liturgii. W początkach IV w., 
gdy Kościół uzyskał wolność, w liturgii po-
jawiły się już ustalone teksty modlitw, by 
wobec sporów chrystologicznych modli-
twa wyrażała prawdziwą wiarę. 
W modlitwie eucharystycznej możemy 
wyróżnić kilka części. 1) Dziękczynienie 
wyraża się zwłaszcza w prefacji. Od słów: 
„Dzięki składajmy…” pochodzi nazwa Eu-
charystia, której dziś tak powszechnie uży-
wamy. W prefacji składamy dziękczynienie 
Bogu Ojcu za całe zbawienie lub za jakiś 
szczególny jego aspekt. Kończy ją aklama-
cja „Święty”. Słowa te pochodzą z Księgi G.-M. Greux, G.-M. Greux, Pascha żydowskaPascha żydowska, akwaforta, XIX w., akwaforta, XIX w.

Izajasza, który w widzeniu oglądał maje-
stat Boga i słyszał śpiew serafinów. 2) Epi-
kleza – nazwa pochodzi z języka greckiego 
i znaczy dosłownie „wzywać nad”. W li-
turgii chrześcijańskiej oznacza modlitwę 
skierowaną do Boga Ojca, aby przez Syna 
posłał Ducha Świętego, który prowadzi 
teraz dzieło uświęcenia. 3) Opowiadanie 
o ustanowieniu i konsekracji stoi w cen-
trum modlitwy eucharystycznej. Poprzez 
słowa i czynności Chrystusa dokonuje się 
ofiara, jaką Chrystus ustanowił podczas 
Ostatniej Wieczerzy i polecił Apostołom 
czynić to na swoją pamiątkę. 4) Anamneza 
– znów słowo greckie, oznacza tyle co pa-
miątka czy wspomnienie. W języku biblij-
nym pamiątka to obrzędowe wspomnie-
nie wydarzenia przeszłego, które właśnie 
przez sprawowany obrzęd staje się teraz 
obecne i w przyszłości wypełni się całko-
wicie. 5) Ofiarowanie – Kościół, sprawu-
jąc pamiątkę śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa, składa tu i teraz Ojcu nieska-
laną ofiarę. 6) Modlitwy wstawiennicze 
wyrażają prawdę, że Eucharystia jest spra-
wowana w łączności z całym Kościołem 
w niebie i na ziemi oraz że ofiarę składamy 
za Kościół, za wszystkich jego członków 
żywych i umarłych. 7) Końcowa doksolo-
gia – to znane słowa: „Przez Chrystusa…” 
uwielbiające Boga, są jakby echem prefa-
cji i śpiewu „Święty”. Wyrażają podziw wo-
bec tego, co zostało nam przez Boga dane. 

Ogłoszenie społeczneOgłoszenie społeczne   _________________________________________________ _________________________________________________
 ▪ Urząd Miejski zwrócił się z ponowioną prośbą o przekazanie informacji dotyczą-

cej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: „Trwa nabór uzu-
pełniający na rachmistrza spisowego. Informacji o rekrutacji szukaj na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach”.

Modlitwa eucharystyczna –Modlitwa eucharystyczna –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ______________________________________ ______________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

2020 czerwca czerwca  – XII– XII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Bronner 
z okazji 70. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie oraz za 
† męża Georga

 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † męża i ojca Joachima Koniecznego w kolejną rocznicę śmierci, 

†† jego rodziców, †† dziadków, †† rodzeństwo z obu stron oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

21 czerwca 21 czerwca – poniedziałek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, † ojca Waltera Pelkę, †† dziad-

ków z rodzin Kopiec i Pelka oraz Kauf i Plachetka

22 czerwca 22 czerwca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, †† teściów 

Annę i Maksymiliana Filusz, † siostrę Elżbietę, † szwagra Ericha 
Wiktor oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

23 czerwca 23 czerwca – środa 
 7.00 – za †† ojców: Gerharda Lebok i Antoniego Kampa

24 czerwca 24 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, †† siostry Irenę i Helenę, † siostrze-

nicę Katarzynę i † szwagra Antoniego oraz o błogosławieństwo 
Boże, a zwłaszcza zdrowie dla córki i synowej i o potrzebne łaski 
w całej rodzinie

25 czerwca 25 czerwca – piątek
 7.45 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † męża i ojca Jana Rosoła oraz †† z pokrewieństwa i dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, dzisiejsze nabożeństwo (o godz. 
17.30) będzie włączeniem się naszej parafii w modlitwę w intencji mieszkańców 
krajów Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, 
których doświadcza społeczność tego regionu świata.

 ▪ W piątek, tj. w dzień zakończenia roku szkolnego zapraszam dzieci, młodzież, na-
uczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minionym czasie i z prośbą 
o opiekę Bożą na czas wakacji, która odbędzie się o godz. 7.45. 

 ▪ Również w piątek o godz. 17.30 zapraszam na nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zawiadamia, że wyjazd do Dziergowic odbędzie się 
w dniu 26 czerwca 2021 o godz. 17.00 z placu przy kościele św. Antoniego. W pro-
gramie jest modlitwa przy  grobie śp. Biskupa Gerarda Kusza, jednego z założy-
cieli i opiekuna Klubu Inteligencji Katolickiej w Diecezji Opolskiej, udział w Mszy 
św. o godz. 18.00 i spotkanie z ks. prob. dr. Helmutem Ekertem.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tj. dokończenie 
remontu naszego obiektu przeznaczonego na dom dziennego pobytu; takie prze-
znaczenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Klaudię Boronowską 
z d. Złotoś, lat 49, z Gogolina, a kiedyś z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w pią-
tek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

26 czerwca 26 czerwca – sobota
 11.00 – ślub: Karolina Pluta i Mateusz Cerman
 18.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2727 czerwca czerwca  – XIII– XIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Grzegorza w 1. rocznicę śmierci, †† dziadków Marię i Józefa 

oraz Annę i Teodora
 10.30 – za † tatę Wiesława Witczaka, † dziadka Jana Pancerz oraz †† z po-

krewieństwa
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † syna Adama w rocznicę ziemskich urodzin oraz †† z pokre-

wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące


