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Aktualne refleksje w naszym Informatorze 
dotyczą modlitw eucharystycznych. Tydzień 
temu mowa była o Drugiej Modlitwie Eucha-
rystycznej, która została nazwana nową (bo 
znalazła się w Mszale dopiero w 1968 r.), ale 
przecież jej zasadniczy tekst sięgał trzeciego 
wieku. Prawdziwie nową jest dopiero Trze-
cia Modlitwa Eucharystyczna, gdyż została 
ułożona w czasie prac nad reformą mszału 
rzymskiego. Liturgia żyje wielką tradycją 
Kościoła. Jej modlitwy sięgają starożytno-
ści chrześcijańskiej, pozostawały niezmienne 
do naszych czasów jako wyraz zawsze żywej 
wiary. Reforma liturgii postanowiona przez 
Sobór Watykański II dotyczyła zatem czegoś 
tak bardzo istotnego i świętego. Chciano, aby 
wierni mogli świadomie uczestniczyć w li-
turgii, żyć jej bogactwem, przeżywać nie-
ustanną obecność Chrystusa w Kościele. 
Po wiekach należało więc dokonać koniecz-
nych zmian w obrzędach i modlitwach, 

wprowadzić do liturgii także nowe ele-
menty ze względu na zmienione wa-
runki życia. Miała powstać modlitwa 
eucharystyczna komponowana od po-
czątku i zawierająca wszystkie elementy 
właściwe modlitwie eucharystycznej, 
ale umieszczone w logicznej, prostej 
strukturze. W tym tworzeniu nowej mo-
dlitwy odwołano się do tradycji litur-
gicznej pozarzymskiej, do liturgii galij-
skiej i hiszpańskiej. Zachowano tradycję 
antiocheńską (modlitwy wstawiennicze 
po konsekracji) i aleksandryjską (dwie 
epiklezy). Wszystko to odnosi się rów-
nież do języka modlitwy. Nowa modli-
twa, układana współcześnie, odwołuje 
się również do dawnych wyrażeń litur-
gicznych, do słów Pisma Świętego, my-
śli patrystycznej. Zatem ta nowa mo-
dlitwa wyrosła z tradycji, łączy stare 
z nowym, a jednocześnie przemawia 

do współczesnego człowieka. Trzecia mo-
dlitwa nie jest długa, posiada przejrzystą 
strukturę, poszczególne jej części łączą się 
ze sobą w sposób naturalny: przypomina 
styl modlitw rzymskich. Warto zagłębić 
się przynajmniej w początek tej modlitwy. 
Gdy dobiegnie końca aklamacja „Święty, 
Święty, Święty”, celebrans kontynuuje ją, 
przedłużając to wysławianie Boga po trzy-
kroć świętego. Ten fragment modlitwy łą-
czy śpiew „Święty” ze słowami konsekracji 
i wskazuje na działanie całej Trójcy Świę-
tej w historii zbawienia, która przecież 
wciąż trwa. Boga świętego sławi słusznie 
wszelkie stworzenie, bo przecież ono wy-
szło z Jego ręki i przez Niego utrzymywane 
jest w istnieniu. Cały wszechświat wielbi 
Boga jako swego Stworzyciela i Pana. Ko-
ściół wyznaje to i zarazem wzywa wszel-
kie stworzenie do głoszenia Bożej chwały. 
Jest jeszcze drugi, głębszy motyw tego wy-
sławiania Pana Boga: oto Bóg przez swego 
Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego 
wszystko ożywia i uświęca. Pełne tajemni-
czości jest to ożywiające działanie Ducha, 
obejmujące świat natury i świat istot żyją-
cych. Wszystko wypełnia obecność Ducha, 
wszystkiemu nadaje ona godność. Jest tak 
od momentu stworzenia świata i tak bę-
dzie aż do jego końca. W świecie stworzo-
nym panuje prawo, odbicie Boskiej Mą-
drości, które człowiek odkrywa. W świecie 
jest też przenikający wszystko Duch, ale 
Jego obecność znacznie trudniej do-
strzec. Bóg mocą Ducha Świętego uświęca 
wszystko, sprawia, że zbawienie dokonane 
przez Chrystusa dociera do ludzi wszyst-
kich czasów, a przez ludzi rozlewa się na 
całe stworzenie, także wyczekujące wy-
zwolenia. Pan Bóg nieustannie gromadzi 
swój lud, aby na całej ziemi (od wschodu 

do zachodu słońca – mówi tekst łaciński) 
składał Mu ofiarę czystą. Historia ludzkości 
w swym najgłębszym sensie to zbieranie 
ludzi przez Boga w jedno, ciągłe groma-
dzenie ludów w Kościele. Tak było w prze-
szłości i tak będzie do końca dziejów. Tak 
jest również dziś, kiedy ludzie odchodzą od 
Boga i chcą żyć tak, jakby Bóg nie istniał. 
Prorok Malachiasz zapowiadał, że w cza-
sach mesjańskich składana będzie Bogu 
ofiara czysta na każdym miejscu – teraz 
wypełnia się to proroctwo. Ofiarą czystą 
stała się ofiara Chrystusa na krzyżu, teraz 
uobecniana w misterium Eucharystii. Lud 
zgromadzony w Kościele oddaje chwalę 
Bogu, uczestnicząc w ofierze Chrystusa, 
która jest najdoskonalszym uwielbieniem 
Ojca i przyniosła zbawienie całemu światu. 
W tym momencie ofiary w chwałę odda-
waną Panu Bogu zostaje włączone całe 
stworzenie w dosłownym tego słowa zna-
czeniu. Do ołtarza zostały przyniesione 
dary, chleb i wino, owoce ziemi stworzo-
nej przez Boga i pracy rąk ludzkich. Zostają 
złożone na ołtarzu zbudowanym z kamie-
nia lub drewna, zwykle ozdobionym kwia-
tami przypominającymi piękno świata. Po 
słowach przywołujących historię zbawie-
nia i ukazujących Kościół wezwany do skła-
dania ofiary Chrystusa, Trzecia Modlitwa 
Eucharystyczna przechodzi do przeżywa-
nia tej rzeczywistości. Oto na Mszy św. 
w imię Chrystusa zgromadzona jest wspól-
nota, która ma uczestniczyć w Jego ofie-
rze. Ma się dokonać misterium, które po-
lecił spełniać Apostołom sam Chrystus, 
ustanawiając Eucharystię podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Kościół, w którym od-
prawiamy Mszę, łączy się w ten sposób 
z Wieczernikiem, a Wieczernik – z Kalwa-
rią, miejscem śmierci Chrystusa. 
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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

19 lipca 19 lipca – poniedziałek
 19.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej z podzięko-

waniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Anny s. M. Natalii

20 lipca 20 lipca – wtorek — wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
 12.00 – ślub: Katarzyna Knop i Mateusz Kuryś
 19.00 – za † męża i ojca Jerzego Szczepańskiego w 1. rocznicę śmierci oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

21 lipca 21 lipca – środa 
 7.00 – za † mamę Gizelę Białas w 1. rocznicę śmierci, †† dziadków z rodzin 

John i Białas oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące

22 lipca 22 lipca – czwartek — święto św. Marii Magdaleny
 19.00 – za †† Urszulę, Jadwigę i Franciszka Jarzyna

23 lipca 23 lipca – piątek — święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy
 19.00 – za † męża Henryka Gudańca, †† rodziców i teściów oraz †† z pokre-

wieństwa z obu stron

24 lipca 24 lipca – sobota — wspomnienie św. Kingi, dziewicy
 13.00 – chrzest: Adam Sawczuk

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się obchodzony pod hasłem „W drogę do Źró-
dła Życia” w Kościele w Polsce XXII Tydzień św. Krzysztofa. W naszym kościele na-
bożeństwo z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych po-
jazdów będzie w niedzielę 25 lipca.

 ▪ Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego zaprasza na spotkanie w pią-
tek 23 lipca w ramach obchodów odpustowych ku czci św. Anny w Oleśnie. W pro-
gramie o godz. 17.30 nabożeństwo ku czci św. Anny, a po nim (o godz. 18.00) Msza 
św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego. Zainteresowanych proszę o kon-
takt do wtorku włącznie.

 ▪ W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Uwzględniając sytu-
ację epidemiologiczną zapraszam chętnych do udziału w tradycyjnej pieszej pro-
cesji ze Zdzieszowic na niedzielną Sumę odpustową o godz. 11.00. Wyruszymy 
z naszego kościoła o godz. 8.50.

 ▪ 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 – za † męża Ryszarda Filusz w 15. rocznicę śmierci, † brata Romana, 
† kuzyna Wincentego, †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące

2525 lipca lipca  – XVII– XVII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Ignacego i Martę Wągrowskich, † brata Teodora, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Teresę i Georga Kubiszok oraz Helenę i Herberta 

Paterok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Maja Labus
 18.30 – nabożeństwo z błogosławieństwem kierowców
 19.00 – za † męża i ojca Antoniego Gorzel w 7. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców Mariannę i Piotra Góral, †† teściów Jadwigę i Józefa, † siostrę 
Helenę i † brata Władysława, †† dziadków z obu stron, †† szwa-
grów i † bratową oraz †† z pokrewieństwa


