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W Informatorze kontynuujemy refleksje do-
tyczące modlitw eucharystycznych. Dwie 
nowe modlitwy eucharystyczne nawiązy-
wały do liturgicznej tradycji Kościoła za-
chodniego: Druga Modlitwa jest adaptacją 
modlitwy św. Hipolita z III w., zaś Trzecia Mo-
dlitwa wzoruje się na galijskich modlitwach 
eucharystycznych. Czwarta Modlitwa Eu-
charystyczna nawiązuje do liturgicznej tra-
dycji Kościoła wschodniego, która odznacza 
się bogactwem obrzędów, znaków, symboli 
i gestów. Liturgia wschodnia jest radosnym 
przeżywaniem tajemnicy Boga, który daje 
człowiekowi zbawienie w Chrystusie, prze-
bóstwia człowieka i uświęca. Człowiek ra-
duje się tym świętym spotkaniem z Bogiem 
i przyjmuje Boże dary. Podniosły charakter li-
turgii wschodniej sprawia, że wierni uczestni-
czący w liturgii ziemskiej głęboko przeżywają 
jej związek z liturgią nieba. Nie dziwi więc 

postanowienie wśród grupy pracującej 
po Soborze nad nowymi modlitwami eu-
charystycznymi, by jedna z nich wzoro-
wała się na anaforach wschodnich (taką 
nazwę na Wschodzie nosi nasza modli-
twa eucharystyczna). Ta Czwarta Mo-
dlitwa Eucharystyczna charakteryzuje 
się tym, że posiada stałą, niezmienną 
prefację oraz bardzo rozbudowany frag-
ment po śpiewie „Święty”. Prefacja i ten 
właśnie fragment w syntetycznym skró-
cie przywołują dzieje zbawienia, poczy-
nając od stworzenia świata i człowieka, 
aż po zesłanie Ducha Świętego. Modli-
twa odznacza się językiem biblijnym: 
wiele w niej pojęć z Pisma Świętego, 
całych zwrotów czy cytatów zarówno 
ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. 
W prefacji, która wzywa zgromadzo-
nych do dziękczynienia i wychwalania 

Boga, z pewnością zwracają naszą uwagę 
słowa opisujące zadanie aniołów w nie-
bie, chcące nam odsłonić coś z tajemnicy 
nieba. Razem z aniołami chcemy z rado-
ścią wysławiać imię Boga, ale nie czynimy 
tego sami. Wysławiamy Boga z całym 
stworzeniem, które Go wielbi przez nasze 
usta. Stworzenie wielbi Boga przez czło-
wieka. Powstawało jako zwrócone ku czło-
wiekowi i teraz przez człowieka zwraca się 
ku Bogu. Człowiek nadaje sens stworzeniu; 
jako odkupiony przez Chrystusa staje się 
głosem stworzenia. Człowiek jest częścią 
stworzenia, ma odczuwać solidarność ze 
stworzeniem. Św. Paweł napisał, że stwo-
rzenie z upragnieniem oczekuje objawie-
nia się synów Bożych (Rz 8,19): człowiek 
uświęcony przez Chrystusa przywróci rów-
nież Boży ład w stworzeniu. Słowa modli-
twy po śpiewie „Święty” dalej wysławiają 
Boga, bo jest wielki. W tę pieśń, podob-
nie jak w prefacji, włączają się wszystkie 
stworzenia, które głoszą Bożą mądrość 
i miłość. Człowiek, poznając świat, staje 
w zachwycie nad jego logiczną budową 
w każdym szczególe, rozpoznaje ukrytą 
w świecie mądrość Boga. Stworzenia gło-
szą jednak nie tylko mądrość, ale również 
miłość Boga. Bóg jest mądrością i miło-
ścią, oba przymioty Boga są nierozłączne. 
Mądrość Boga przepełniona jest miłością, 
miłość zaś mądrością. Mądrość i miłość 
znajdują się u podstaw stworzenia oraz 
przyszłego Odkupienia człowieka i świata. 
Bóg stworzył człowieka na swoje podo-
bieństwo. Człowiek jest więc szczytem 
wszelkiego stworzenia, jego koroną. Czło-
wiek pozostaje w wewnętrznym związku 
z Bogiem, który należy do jego najgłęb-
szej istoty, dotyka jego istnienia. Grzech 
naruszył ten obraz Boga w człowieku, 

zbawienie przynosi jego odnowienie. Bóg 
powierzył człowiekowi cały świat, ale czło-
wiek w tej trosce o świat nie jest autono-
miczny. Rządząc całym stworzeniem, sam 
ma służyć Bogu jako swemu Stwórcy, przez 
niego stworzenie ma wielbić Stworzyciela. 
Człowiek przez nieposłuszeństwo utracił 
przyjaźń Boga, nie umiał zostać wierny 
swej naturze i powołaniu w świecie. Jed-
nak nie utracił związku z Bogiem, nadal 
nosi przecież w sobie obraz Boga, chociaż 
teraz jest on zniekształcony. W swoim mi-
łosierdziu Bóg spieszy z pomocą wszyst-
kim ludziom, aby w tej nowej, grzesznej 
już sytuacji szukali Go i znaleźli. Zaczyna 
się czas Bożego miłosierdzia. Wielokrot-
nie Bóg zawierał przymierze z ludźmi: my-
ślimy o przymierzu z Noem, Abrahamem, 
Izaakiem, Jakubem, Dawidem. Te zawie-
rane przymierza były przygotowaniem do 
przymierza ostatecznego w Chrystusie, 
obejmującego wszystkich ludzi. Bóg bu-
dził pragnienie zbawienia i podtrzymywał 
nadzieję. Ojciec tak umiłował świat, że gdy 
nadeszła pełnia czasów, zesłał nam swo-
jego Jednorodzonego Syna, aby nas zba-
wił. Modlitwa następnie daje zarys ziem-
skiego życia Jezusa, przywołując główne 
tajemnice zbawcze. Zaczyna od tajemnicy 
wcielenia, która dokonała się mocą Du-
cha Świętego; mówi o narodzeniu z Maryi 
Dziewicy; poucza, że Chrystus był do nas 
podobny we wszystkim, oprócz grzechu; 
podkreśla człowieczeństwo Chrystusa, 
lecz również mówi o Jego bezgrzeszności, 
która różni Go od nas. Modlitwa krótko 
charakteryzuje publiczne życie Chrystusa: 
ubogim głosił dobrą nowinę, jeńcom wy-
zwolenie, a smutnym radość. Taki miał być 
Mesjasz zapowiadany przez proroków;  
w Jezusie wypełniły się te zapowiedzi. Mozaiki:Mozaiki: Abraham i trzej aniołowie Abraham i trzej aniołowie i  i Ofiara IzaakaOfiara Izaaka, Rawenna (San-Vitale), VI w., Rawenna (San-Vitale), VI w.



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

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

26 lipca 26 lipca – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NMP
 19.00 – za † żonę Annę Mazur, †† rodziców Andrzeja i Wandę Mazur, 

†† dwie siostry oraz †† z pokrewieństwa

27 lipca 27 lipca – wtorek — wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
 19.00 – za †† rodziców Emilię i Jana Otrząsek, † brata Alojzego, † bratową 

Irenę, †† trzech szwagrów, † siostrzeńca Tadeusza, †† dziadków 
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

28 lipca 28 lipca – środa 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty i Jerzego 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

29 lipca 29 lipca – czwartek — wspomnienie św. Marty
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Weroniki z okazji 30. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

30 lipca 30 lipca – piątek
 19.00 – za † Dorotę Szymańską

31 lipca 31 lipca – sobota — wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
 11.30 – chrzest: Natalia Frączkiewicz
 13.00 – chrzest: Liliana Gajdamowicz

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj na Górze Świętej Anny obchodzone są uroczystości odpustowe ku czci św. 
Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Suma odpustowa o godz. 11.00. 

 ▪ Również dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 18.30 na nabożeństwo ku czci św. 
Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców, a także samochodów i innych po-
jazdów. Będziemy się modlić nie tylko o bezpieczeństwo na drogach i szczęśliwe 
podróżowanie, ale też o roztropne wykorzystywanie wszelkich pojazdów. MIVA 
Polska (organizacja na rzecz misyjnych środków transportu), a także Fundusz Po-
mocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej zachęcają kierowców i właścicieli pojazdów 
do złożenia ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. 

 ▪ Także dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako dzień solidarności z poszkodowa-
nymi przez powodzie i nawałnice w całej Europie. Wyrazem tego będzie pamięć 
w modlitwie oraz zbiórka funduszy dla poszkodowanych, którą przekażemy za 
pośrednictwem Caritas Diecezji Opolskiej.

 ▪ W przyszłą niedzielę (1 sierpnia) na Górze Świętej Anny odbędzie się Międzyna-
rodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przezna-
czenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Jana Basczyka, lat 71, 
z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbył się w piątek) oraz śp. Gabrielę Korzeńską, lat 
67, z ul. Pionierów (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00). Wieczny 
odpoczynek racz Im 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

 19.00 – za zmarłych w miesiącu lipcu: śp. Jana Basczyka, śp. Gabrielę Korzeń-
ską oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 sierpnia sierpnia  – XVIII– XVIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Józefa i Elfrydę Bienia, †† z rodzin Bienia i Wrożyna
 10.30 – za † Marię Raszowską w 1. rocznicę śmierci 
  – modlitwa za roczne dziecko: Aniela Teresa Kucharczyk
  – chrzest: Amelia Pierowska i Ignacy Pierowski
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Martę i Jana Biela, † brata Norberta, † Zygmunta 

Grzesika oraz †† z pokrewieństwa


