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Otwierając dawne mszały, w ich głównej czę-
ści natrafiamy na piękny, kolorowy wizerunek 
Chrystusa Ukrzyżowanego, który bezpośred-
nio poprzedza tekst następujący po prefa-
cji, zatytułowany wprost Kanon Mszy (Canon 
Missae). Słowo canon pochodzi z języka grec-
kiego i oznaczało pierwotnie trzcinę, laskę. 
Później w mowie kościelnej nazywano w ten 
sposób ustawę, regułę prawa czy normę po-
stępowania; u Ojców – regułę wiary, karności 
oraz wykaz natchnionych ksiąg Pisma Świę-
tego; w liturgii – niezmienną modlitwę prze-
istoczenia. Wyraz kanon kojarzy się z czymś, 
co posiada wartość pewną i trwałą – tak 
przez wieki było z Kanonem rzymskim. Kanon 
to również reguła celebracji, którą należy się 
kierować przy sprawowaniu Eucharystii, nie 
tylko w sensie struktury. Chrze-
ścijański Wschód starożytne 
modlitwy eucharystyczne na-
zywa „anaforami”. Historia Ka-
nonu rzymskiego jest bardzo 
ciekawa. Najstarsze warstwy 
obecnej Pierwszej modlitwy 
eucharystycznej sięgają tra-
dycji starotestamentalnej, ży-
dowskiej i rzymsko-greckiej. 
Inne części dołączono w ciągu 
pierwszych wieków. Niepo-
wtarzalny charakter Kanonu 
zawdzięczamy wielu świętym 

i chrześcijańskim męczennikom. Canon 
romanus to najbardziej uświęcona i sta-
rożytna modlitwa eucharystyczna Ko-
ścioła, która przetrwała w identycznej 
niemal postaci aż do reform Soboru Wa-
tykańskiego II. Kanon odmawiano po-
wszechnie w Kościele zachodnim co naj-
mniej od IV w. Za jego twórców uważa 
się papieża Damazego († 384) i biskupa 
Ambrożego († 379). W kolejnych la-
tach i wiekach dochodziło do pewnych 
przeróbek Kanonu, cierpliwie wprowa-
dzano małe zmiany. Końcowy kształt Ka-
nonowi nadał prawdopodobnie papież 
Gelazy I (492–496). Od Grzegorza Wiel-
kiego nie można już wskazać w Kanonie 
jakiejkolwiek zasadniczej zmiany, czyli 

od ok. 600 r. odmawiano go w wersji zapi-
sanej po raz ostatni w mszale bł. Jana XXIII 
z 1962 r., który pozwolił sobie jedynie na 
dodanie imienia św. Józefa. Mimo skąpych 
świadectw pisemnych z okresu antycznego 
Kanon rzymski w swych zrębach sięga za-
pewne czasów apostolskich, odzwierciedla 
myśli Zbawiciela, Jego uczniów i zawiera 
sformułowania typowe dla okresu pierw-
szych męczenników.
Przed reformą Soboru Watykańskiego II 
Pierwsza modlitwa eucharystyczna rozpo-
czynała się wraz z ustaniem śpiewu Święty 
od słów Te igitur clementissimae Pater…
(„Ciebie przeto, najłaskawszy Ojcze…”), 
a kończyła na zawołaniu Per Ipsum (obec-
nie „Przez Chrystusa, z Chrystusem…”). 
Powiększona i często misternie przyozdo-
biona litera „T”, rozpoczynająca Kanon, 
według papieża Innocentego III jest „zrzą-
dzeniem Bożym” przez jej podobieństwo 
do krzyża, którego ofiara ma się za chwilę 
dokonać. Msza Święta jest ofiarą skła-
daną przez cały Kościół, stąd wspomnie-
nie imienia papieża, miejscowego biskupa 
„i wszystkich prawowiernych powszech-
nej i apostolskiej wiary wyznawcami”. Pol-
skie tłumaczenie: „Ojcze nieskończenie do-
bry, pokornie Cię błagamy…” nie oddaje 

wrażenia ciągłości Kanonu, będącego kon-
tynuacją dotychczasowych modlitw mszal-
nych. Wersja łacińska z jego igitur (więc, 
tedy, zatem) uzmysławia odbiorcy, że ma 
do czynienia ze słowami zakorzenionymi 
we wcześniejszym szerokim kontekście 
poprzedzających go oracji. Rozpoczynanie 
modlitwy od Te („Ciebie”) nie było rzadko-
ścią. Znamy np.: Te Deum laudamus, czy 
Te Dominum confitemur („Ciebie, Pana, 
wyznajemy”). Najłaskawszy jest tłuma-
czeniem łacińskiego clementissime. Cho-
ciaż Pismo Święte często odnosi słowo cle-
mens do Boga, to trzeba podkreślić, że nie 
bez znaczenia był fakt zwracania się w sta-
rożytności do cesarzy rzymskich: clemen-
tissime. W modlitwie słowo to uwydatnia 
z jednej strony nieskończony szacunek 
względem Boga, a z drugiej – Jego stosu-
nek do swego ludu. Najstarsza część tej 
modlitwy odwoływała się (obecnie rów-
nież) do pośrednictwa Chrystusa w proś-
bie o przyjęcie darów. Modlitwa zawiera 
cztery prośby za Kościół. Dotyczą one po-
koju, jedności, otoczenia opieką i kierowa-
nia, które łączy się z pasterzowaniem. Naj-
ważniejsze są pokój i jedność. Kościół jest 
nie tyle miejscem przepowiadania miłości, 
ile wspólnotą żyjącą miłością.

 ▪ W przyszłą niedzielę (4 lipca) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotka-
nie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy 
kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Anna Kubów z Wrocławia i Michał Kubiszok ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I.

 ▪ 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. 
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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

28 czerwca 28 czerwca – poniedziałek
 19.00 – za † ojca Pawła Polok, † jego żonę Łucję, †† dziadków z obu stron 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 czerwca 29 czerwca – wtorek — UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 18.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – za †† teściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga Bronner 

oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

30 czerwca 30 czerwca – środa 
 7.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu czerwcu: śp. Klaudię Boronowską

1 lipca 1 lipca – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za † Alfonsa Kwoczałę oraz †† ojców Paschalisa OFM i Piotra OFM

2 lipca 2 lipca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla syna Piotra z okazji 40. 
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

3 lipca 3 lipca – sobota — święto św. Tomasza Apostoła
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † męża i ojca Grzegorza Woźniaka w 4. rocznicę śmierci oraz 

†† z pokrewieństwa Woźniak i Korneluk
 12.00 – ślub: Patrycja Piecha i Mateusz Gajda
 14.00 – chrzest: Hanna Gabriela Bąk

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Od poniedziałku do końca wakacji (czyli od 28 czerwca do 31 sierpnia) Msze św. 
wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.

 ▪ Od kilku lat liturgiczna Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obcho-
dzona jest w kościele jako Święto Papieskie – dzień szczególnej modlitwy w in-
tencji urzędującego papieża. Zgodnie z prośbą Biskupa Opolskiego, naszym wy-
razem oddania i serdecznej pamięci o Ojcu Świętym Franciszku będzie modlitwa 
podczas nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych so-
bót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
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 15.00 – chrzest: Tymon Siekierka
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ilony z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

44 lipca lipca  – XIV– XIV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Piotra Otrząska z oka-
zji 65. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Kwoczała

  – modlitwa za roczne dziecko: Oliver Friedrich
  – chrzest: Pia Szymura
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† z rodzin Ludwig, Żelosko i Sytek oraz dusze w czyśćcu cierpiące


