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Tegoroczne wakacyjne refleksje poświęcone 
są Eucharystii, a dokładniej modlitwom eu-
charystycznym, stanowiącym centrum każ-
dej Mszy św. Dziś proponuję kontynuację 
rozważań na temat pierwszej modlitwy eu-
charystycznej (Kanonu rzymskiego), podkre-
ślając w niej przynajmniej kilka fragmentów, 
które wydają się być słabo rozumiane. 
Po pierwsze, może zastanawiać dość roz-
budowane wspomnienie żyjących. Łączy 
się ono ze starożytnym zwyczajem wymie-
niania w liturgii imion tych, którzy złożyli 
ofiary lub też w inny sposób byli zasłużeni 
dla wspólnoty. Ich imiona, zapisane na glinia-
nych tabliczkach, tak zwanych dyptychach, 
odczytywał diakon i subdiakon. Pierwotnie 
czytano tylko imiona żywych, 
a imiona zmarłych tylko we 
Mszach za zmarłych, ale z bie-
giem czasu także wspomnienie 
zmarłych znalazło się w zwy-
kłych Mszach. Kapłan wspo-
mina też wszystkich zgroma-
dzonych na Eucharystii, składa 
ręce i przez chwilę modli się 
w ciszy. Modlitwa mówi o słu-
gach i służebnicach, nawiązuje 
w ten sposób do pojęć biblij-
nych. Pismo Święte wiele razy 
mówi o słudze wiernym i do-
brym, który bywa zarazem 

domownikiem i powiernikiem wielu 
spraw. Chrystus powie, że chce w nas 
widzieć swoich przyjaciół, ale my nie 
ośmielamy się tak siebie nazywać. Mo-
dlitwa mówi o sługach i służebnicach 
– tylko Bóg zna stan ducha wiernych 
przed Nim stojących, siłę ich wiary i głę-
bię oddania. Ofiarę uwielbienia (Hbr 
13,13) składamy za zgromadzonych, 
ale również oni sami ją składają. Zatem 
nie są obserwatorami, ale mają udział 
w ofierze Kościoła. Składają ją za sie-
bie oraz za wszystkich swoich bliskich 
Bogu wiecznemu, żywemu i prawdzi-
wemu (1 Tes 1,9), aby dostąpić odku-
pienia dusz i osiągnąć zbawienie. Słowa 

Kanonu wiele mówią o zgromadzonych 
na liturgii, możemy w tym widzieć odnie-
sienie do starożytnych uwarunkowań, ale 
te słowa uczą nas wiele i dziś: niedzielna 
Msza jest ofiarą zgromadzonego Kościoła. 
Po drugie, w Kanonie zwraca uwagę bar-
dzo rozbudowane wspomnienie świętych. 
Składając ofiarę, zdajemy sobie sprawę, 
że w tym momencie w sposób szczególny 
jesteśmy zjednoczeni z całym Kościołem, 
nie tylko z tym ziemskim, ale również ze 
świętymi tworzącymi Kościół niebieski. 
Przy ołtarzu zbiera się Kościół pielgrzymu-
jący i Kościół tryumfujący; tutaj w liturgii 
przeżywany jest dogmat o świętych ob-
cowaniu. Wspomnienie świętych zaczyna 
się od przywołania Maryi Matki Boga i na-
szego Pana; jest to najstarsze przywoła-
nie Maryi w liturgii rzymskiej, które nie-
wątpliwie dokonało się pod wpływem 
Soboru Efeskiego (431 r.). Wspomnienie 
św. Józefa wprowadził dopiero Jan XXIII 
w 1962 r. Wspomnienie dalszych świętych 
jest ułożone według pewnej symetrii. Po 
wymienieniu imion 12 Apostołów nastę-
pują imiona 12 innych męczenników. Ich 
wykaz zawiera pięciu papieży, Cypriana, 
biskupa Kartaginy, diakona Wawrzyńca 
i pięciu świeckich. Wspominając świę-
tych, prosimy, aby Bóg przez ich zasługi 
i modlitwy otaczał nas swoją przemożną 
opieką. Wspomnienie świętych powtórzy 
się pod koniec Kanonu, gdy kapłan uznaje 
siebie i z nim posługujących za grzesznych, 
ale ufających w Boże miłosierdzie. Prosi 
o udział we wspólnocie ze świętymi i mę-
czennikami, których szereg otwiera Jan 
Chrzciciel, potem mamy siedmiu męczen-
ników i siedem męczennic. 
Po trzecie, w Kanonie kilkakrotnie wraca 
prośba o przyjęcie przez Boga darów Marten de Vos, Marten de Vos, Abraham i MelchizedekAbraham i Melchizedek, 1602 r., 1602 r.

ofiarnych. Brzmi ona szczególnie głęboko 
już po epiklezie (czyli wzywaniu, aby Bóg 
uświęcił ofiarę i mocą swego Ducha uczy-
nił ją doskonałą) i po słowach ustanowie-
nia i konsekracji. Padają słowa o ofierze 
z darów otrzymanych od Boga. Jest to my-
ślenie biblijne: z Bożej hojności otrzyma-
liśmy chleb i wino, które dzięki słowom 
Chrystusa i działaniu Ducha stają się Cia-
łem i Krwią Pana. Przynosimy Bogu ofiarę 
z Jego darów. Składamy Ofiarę czystą, 
świętą i doskonałą. Kapłan prosi, aby Bóg 
raczył wejrzeć z miłością i łaskawie przy-
jąć Chleb święty i Kielich zbawienia. Jest 
to ofiara Chrystusa, którą Ojciec przyjmie 
zawsze. Jest to również ofiara Kościoła, 
ofiara ludzi w niej uczestniczących, łączą-
cych swoją ofiarę z ofiarą Chrystusa. Ka-
non przypomina znane postacie Starego 
Testamentu i ich ofiary łaskawie przez 
Boga przyjęte. Bóg przyjął dary swego 
sługi, sprawiedliwego Abla, ofiarę naszego 
patriarchy Abrahama oraz ofiarę Melchi-
zedeka, która była zapowiedzią ofiary do-
skonałej, czyli Chrystusowej. Ofiary przez 
nich składane zostały przyjęte, były bo-
wiem daleką zapowiedzią przyszłej ofiary 
Chrystusa. Nasza ofiara też zostanie przy-
jęta, bo jest składana wraz z ofiarą Chry-
stusową. Przy okazji warto sobie uświa-
domić, że Melchizedek to dość tajemniczy 
człowiek, wymieniony w Starym Testa-
mencie zaledwie dwukrotnie. Pojawia się 
m.in. w opisie zwycięstwa Abrahama nad 
pogańskimi królami Ziemi Obiecanej. Po 
uwolnieniu swego bratanka Lota z nie-
woli Abraham spotyka Melchizedeka, 
który jest równocześnie kapłanem (nosi 
on w Biblii jako pierwszy miano kapłana) 
i królem, i który składa bardzo szczególny 
dar jako ofiarę dla Boga – chleb i wino.
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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

5 lipca 5 lipca – poniedziałek
 19.00 – za † ojca Teodora Deszka w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

6 lipca 6 lipca – wtorek — Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
 19.00 – za † córkę Krystynę w 8. rocznicę śmierci i † zięcia Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa

7 lipca 7 lipca – środa 
 7.00 – za † Dorotę Szymańską [od kuzynki Beaty z rodziną]

8 lipca 8 lipca – czwartek — Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
 19.00 – za † mamę Felicję w 5. rocznicę śmierci oraz do Opatrzności Bożej 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie

9 lipca 9 lipca – piątek
 19.00 – za †† Teresę i Franciszka Rybol, †† Teresę i Alfonsa Kwoczała oraz 

†† ojców Paschalisa OFM i Piotra OFM

10 lipca 10 lipca – sobota
 14.00 – ślub: Nicole Krasiński i Michał Myśliwiec
 15.30 – chrzest: Nadia Bogdan
  – chrzest: Piotr Neukirch

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę na Górze Świętej Anny odbywa się doroczna Pielgrzymka 
Dzieci z Rodzicami.

 ▪ W dniach od 5 do 16 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. W pierwszym 
tygodniu mojej nieobecności posługę duszpasterską będzie pełnił ks. prałat An-
toni Komor.

 ▪ W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Ja-
sną Górę. Tegoroczne hasło brzmi: „Życiem eucharystycznym wypełnić codzien-
ność”. Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna piel-
grzymka będzie miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą 
na trasę na dwa pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we wła-
snym zakresie. Szczegóły na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl.

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przezna-
czenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za życzliwość 
i składane ofiary. 
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 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie oraz o dary 
Ducha Świętego i opiekę Aniołów Stróżów dla Tomasza, Małgosi, 
Natalii i Pauliny

1111 lipca lipca  – XV– XV  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Annę i Michała Frańczaków, †† dziadków z obu 

stron, † brata Mariana i † bratową Marię oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

 10.30 – za † męża i ojca Andrzeja Kowalczyka w 4. rocznicę śmierci, †† rodzi-
ców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda, † brata Bernarda 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Adriana Klimas
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Marcina Marciniaka w 1. rocznicę śmierci, † jego żonę Grażynę 

oraz †† z pokrewieństwa


