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Liturgia rzymska, która z biegiem czasu stała 
się liturgią Kościoła zachodniego, przez po-
nad półtora tysiąca lat w celebracji Mszy św. 
znała tylko jedną modlitwę eucharystyczną 
(tzw. Kanon rzymski), o której podejmowa-
liśmy refleksję w poprzednich Informato-
rach. Dzisiaj warto zadać pytanie o genezę 
i czas powstania pozostałych, znanych nam 
aktualnie modlitw eucharystycznych. Myśl 
o możliwości ich wprowadzenia do liturgii 
mszalnej zrodziła się w czasie posoborowej 
reformy liturgii. Grupa studyjna zajmująca się 
reformą całej liturgii Mszy zajęła się najpierw 
Kanonem rzymskim, jego strukturą i teolo-
gią. Prace doprowadziły do wniosku, że do 
obecnego Kanonu należy wprowadzić pewne 
zmiany, zmniejszając ilość znaków krzyża, 
przyklęknięć oraz porządkując również do-
tychczasowy układ modlitw. Jednak propo-
nowane zmiany wzbudziły poważne zastrze-
żenia. Uważano, że Kanonu, tak starożytnej 
modlitwy Kościoła, monumentalnej w swej 
strukturze i treści teologicznej, nie należy na-
ruszać, bo to dzieło wieków zostałoby w ten 
sposób uszkodzone. Wtedy właśnie wśród 
specjalistów pracujących nad reformą litur-
gii powstała myśl o ułożeniu nowych modlitw 
eucharystycznych. Do tego doszedł jeszcze 
jeden argument: na Zachodzie zaczęły po-
jawiać się układane prywatnie modlitwy 
eucharystyczne odmawiane bez akceptacji 

Kościoła. Stąd prośba skierowana do 
papieża Pawła VI w 1966 r. przez Radę 
pracującą nad reformą o możliwość 
wprowadzenia do liturgii nowych mo-
dlitw, co miało rozwiązać powstały pro-
blem. Papież polecił pozostawić Kanon 
w niezmienionym kształcie oraz ułożyć 
dwie lub trzy nowe modlitwy euchary-
styczne. Prace nad nowymi modlitwami 
trwały dwa lata, trzy nowe modlitwy 
zostały opublikowane w 1968 r. i we-
szły w życie od 15 sierpnia. W latach 

siedemdziesiątych doszły dalsze nowe mo-
dlitwy eucharystyczne. Wraz z Dyrekto-
rium o Mszach z udziałem dzieci w 1974 r. 
zostały ogłoszone trzy modlitwy przezna-
czone dla Mszy z udziałem dzieci. W tym 
też roku przez Kongregację została za-
twierdzona modlitwa powstała z racji sy-
nodu szwajcarskiego: modlitwę tę przy-
jęła również Polska, jako Piątą Modlitwę 
Eucharystyczną. W 1975 r. z racji Roku 
Świętego powstały jeszcze dwie modli-
twy, które w sposób szczególny ukazują 
tajemnicę pojednania człowieka z Bogiem 
i ludzi pomiędzy sobą. 
Omawianie teologicznej treści wskazanych 
wyżej modlitw rozpoczniemy od tej, którą 
słyszymy w kościele chyba najczęściej. 
Chodzi o Drugą Modlitwę Eucharystyczną. 
Jest ona wprawdzie nowa, ale w swojej tre-
ści nawiązuje do najstarszej modlitwy eu-
charystycznej Kościoła zachodniego, prze-
kazanej nam przez św. Hipolita Rzymskiego 
w dziele noszącym tytuł Tradycja apostol-
ska, powstałym ok. 215 r. Jest to właści-
wie schemat modlitwy, według którego 
sprawujący Eucharystię kapłan układał 
swobodnie swoją własną modlitwę. Two-
rząc nowe modlitwy, sięgnięto do tego 
starożytnego tekstu o prostej struktu-
rze, zwartego w treści, ale zarazem boga-
tego teologicznie. Tekst św. Hipolita nale-
żało jednak uzupełnić o elementy, które 
w późniejszym czasie weszły do modlitwy 
eucharystycznej i w niej na zawsze pozo-
stały. Przecież tworzona modlitwa w swej 
strukturze nie powinna różnić się od po-
zostałych modlitw. Zatem dodano śpiew 
„Święty, Święty…”, epiklezę (wzywanie 
Boga Ojca, aby przez Syna posłał Ducha 
Świętego) przed przeistoczeniem, modli-
twy wstawiennicze. Dzięki temu najstarsza Portillo, Portillo, Msza św. Grzegorza WielkiegoMsza św. Grzegorza Wielkiego, 1520 r., 1520 r.

spisana modlitwa eucharystyczna znów 
żyje w Kościele, łącząc starożytną tradycję 
z liturgią współczesnego Kościoła. Druga 
modlitwa jest bogata w treść teologiczną, 
którą odkrywamy, analizując jej kolejne 
fragmenty. Najpierw zdanie zaczerpnięte 
z liturgii galijskiej: „Zaprawdę, święty je-
steś, Boże, źródło wszelkiej świętości...”. 
Bóg jest święty i jest źródłem wszelkiej 
świętości, tej przemieniającej człowieka, 
jak również uświęcającej złożone na ołta-
rzu dary. Po epiklezie następuje opowia-
danie o ustanowieniu Eucharystii, które 
zaczyna się od przypomnienia męki Pana 
– tak zostaje ukazany związek Euchary-
stii z ofiarą krzyżową Zbawiciela: „On to, 
gdy dobrowolnie wydał się na mękę…”. Li-
turgia podkreśla w ten sposób dobrowol-
ność ofiary Chrystusa. Śmierć Chrystusa 
nie była splotem okoliczności, wynikiem 
ludzkich kalkulacji. Chrystus dobrowolnie 
wydał siebie na mękę i przyjął krzyżową 
śmierć, aby wypełnić wolę Ojca. „Podob-
nie po wieczerzy…” – słowa wypowiadane 
nad kielichem nawiązują do wieczerzy pas-
chalnej Izraela. Po wieczerzy odmawiano 
modlitwę błogosławieństwa i dziękczy-
nienia nad kielichem. Wspomnienie po 
przeistoczeniu obejmuje to, co jest naj-
ważniejsze w dziele zbawienia – tajemnicę 
paschalną, czyli śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa. W momencie ofiary Kościół 
przechodzi w dziękczynienie: „dziękujemy, 
że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą 
i Tobie służyli…”. Kościół uświadamia so-
bie, jak wielkiej dostępuje łaski. Poznanie 
miłości Boga sprawia, że człowiek dziękuje 
za wybranie. Słowo służyć ma tutaj wyjąt-
kowe znaczenie: oznacza ono tyle, co peł-
nienie służby kapłańskiej, nawiązuje do ka-
płaństwa powszechnego wiernych.
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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

12 lipca 12 lipca – poniedziałek — wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.
 19.00 – za † Elżbietę i Konrada Cebulla, †† z rodzin Cebulla i Lepich oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

13 lipca 13 lipca – wtorek — wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róż Różańcowych
 19.30 – Różaniec fatimski i procesja ze świecami

14 lipca 14 lipca – środa 
 7.00 – za † Matyldę Skóra, † jej męża Antoniego i †† ich dzieci, †† z pokre-

wieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

15 lipca 15 lipca – czwartek — wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
 19.00 – za † ojca Ottona Mende w 12. rocznicę śmierci, † matkę Marię oraz 

†† z pokrewieństwa Mende, Pollok i Rygoł

16 lipca 16 lipca – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
 19.00 – za † męża Ryszarda Skóra z okazji ziemskich urodzin oraz †† jego ro-

dziców Matyldę i Antoniego i †† rodzeństwo

17 lipca 17 lipca – sobota
 12.00 – chrzest: Łucja Dorota Pietrasz
 16.30 – chrzest: Franciszek Palczyński

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Jeszcze do 19 lipca kancelaria parafialna będzie nieczynna. W nadchodzącym ty-
godniu posługę duszpasterską będzie pełnił ks. prof. Erwin Mateja z Opola. W pil-
nych sprawach można się z nim kontaktować przed lub po Mszach św. 

 ▪ We wtorek (13 lipca) serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie (po Mszy 
św. będzie krótka refleksja związana z przesłaniem fatimskim, następnie zosta-
nie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami).

 ▪ W przyszłą niedzielę (18 lipca) Ojcowie Franciszkanie zapraszają na odpust kalwa-
ryjski ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Rozpoczęcie Dróżek Matki Bożej o godz. 
9.00 w kościele św. Krzyża. O godz. 11.00 Msza św. w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Porębie. Będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

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

 ▪ 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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 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Pawła z okazji 19. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej 
rodziny

1818 lipca lipca  – XVI– XVI  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 85. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † męża Wincentego Poradę z okazji ziemskich urodzin oraz o bło-
gosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

  – modlitwa za roczne dziecko: Antoni Oremek
  – chrzest: Maksymilian i Jan Oremek
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Zofię, † jej męża Ignacego, †† dzieci Edwarda i Wiesławę, †† ro-

dziców i teściów, †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak oraz † Zenona


