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Słuchaniu i wewnętrznemu uczestnicze-
niu w modlitwach eucharystycznych, sta-
nowiących przecież centrum całej liturgii 
Mszy św., z pewnością sprzyja poznawa-
nie poszczególnych ich części, struktury, 
ale też kontekstu ich powstania. W latach 
posoborowej odnowy liturgii zaczęły poja-
wiać się modlitwy eucharystyczne, powsta-
jące w Kościołach lokalnych. Oczywiście 
wymagały one zatwierdzenia przez Stolicę 
Apostolską. Taką genezę ma Piąta Modli-
twa Eucharystyczna. Powstała w Szwaj-
carii z okazji obradującego synodu kra-
jowego, który miał wielkie znaczenie dla 
miejscowego Kościoła. Po raz pierwszy 
została odmówiona podczas Mszy św. 
8 września 1974 r. Została opublikowana 
w językach używanych w Szwajcarii: nie-
mieckim, francuskim i włoskim. Dla ujedno-
licenia tłumaczeń na różne języki zatwier-
dzono w 1991 r. tekst łaciński tej modlitwy 
i wprowadzono przepisy normujące jej uży-
wania. Piąta modlitwa eucharystyczna po-
siada części niezmienne i zmienne. Części 
zmienne to prefacja i modlitwy wstawien-
nicze. Powstałe w ten sposób cztery formy 
mają swoje własne tytuły. Warto je chociaż 
wymienić, by uświadomić sobie tematykę 
i akcenty poszczególnych zmiennych części: 
„A – Bóg kieruje swoim Kościołem”, „B – 
Jezus naszą drogą”, „C – Chrystus wzorem 

miłości”, „D – Kościół na drodze ku jed-
ności”. Części niezmienne modlitwy roz-
poczyna po śpiewie „Święty” modlitwa 
wysławiająca Ojca, który nas zawsze pod-
trzymuje w doczesnym pielgrzymowaniu. 
W tych słowach wyraża się wiara Ludu Bo-
żego w nieustanną opiekę Boga. Jeśli Pan 
Bóg podtrzymuje nas zawsze, to tym bar-
dziej i teraz, kiedy Chrystus gromadzi nas 
na Świętej Wieczerzy. Jest to wyjątkowy 
czas podczas ziemskiego pielgrzymowa-
nia dla całego ludu i każdego wierzącego. 

To Chrystus gromadzi nas na Świętej Wie-
czerzy, my przychodzimy do Niego. Opisu-
jąc spotkanie Pana Jezusa z nami, modli-
twa przywołuje ewangeliczne spotkanie 
Zmartwychwstałego z uczniami w Emaus. 
On, jak niegdyś tamtym uczniom, wyja-
śnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Co 
ciekawe, tekst łaciński wprowadził pewne 
zmiany w tym fragmencie. Umieszczono 
w nim charakterystyczne zwroty dla tej 
części: „zaprawdę święty jesteś”; „błogo-
sławiony jesteś”. Bóg został nazwany ty-
tułem powracającym w liturgii wschod-
niej: „Miłujący ludzi”. Z tej miłości Boga 
rodzi się Jego troska o nas. Pominięto 
wzmiankę o Emaus, aby nie sugerować, 
że wtedy miało miejsce sprawowanie Eu-
charystii. Epikleza jest prośbą do Ojca 
o zesłanie Ducha na chleb i wino. Dzięki 

Jego działaniu Chrystus stanie się obecny 
wśród nas w swoim Ciele i Krwi. Nacisk po-
łożony jest na obecność Chrystusa, nie zaś 
na substancjalną przemianę chleba i wina 
w Ciało i Krew. Tak sformułowana epi-
kleza różniła się od dotychczasowych for-
muł rzymskich, dlatego także w tym miej-
scu tekst łaciński zmienia dotychczasowy 
– znów jest w nim prośba do Ojca o po-
słanie Ducha, aby chleb i wino stały się 
Ciałem i Krwią Chrystusa. Słowa przeisto-
czenia przenoszą nas w klimat Ostatniej 
Wieczerzy. Wspominamy noc przed męką 
Pana Jezusa, wieczerzę spożywaną z Apo-
stołami i wszystko, co uczynił Chrystus nad 
chlebem i winem. Przy chlebie Jezus dzięki  
czyni Ojcu, przy winie błogosławi Ojca. 
Zachęcam do dalszego rozważania tej głę-
bokiej i pięknej modlitwy.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę (8 sierpnia) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spo-

tkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele pw. św. Antoniego. 

 ▪ W dniach od 7 do 9 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości patro-
nalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z zapowiedzianą przez Biskupa Opol-
skiego Pielgrzymką Rodzin. Obchody rozpocznie w sobotę 7 sierpnia o godz. 18.00 
Msza św. pontyfikalna z Nieszporami na placu przed Sanktuarium, zaś w niedzielę 
o godz. 11.00 odbędzie się odpustowa Suma pontyfikalna pod przewodnictwem 
abp. Alfonsa Nossola (na placu przed sanktuarium św. Jacka). Cały program ob-
chodów znajduje się na stronie internetowej i w gablotce. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szywalska z Krapkowic i Denis Barborka ze 
Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ 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. Marzannę Kotlewską, 
lat 53, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00). 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

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

2 sierpnia 2 sierpnia – poniedziałek
 12.00 – ślub: Jenifer Seidel i Rafał Wąchała
 19.00 – za † ojca Franciszka Gdynia, †† rodziców Józefa i Helenę Nawa, 

†† teściów Karola i Waleskę Pluta oraz †† z pokrewieństwa z obu 
stron

3 sierpnia 3 sierpnia – wtorek
 19.00 – za †† Ryszarda i Eugenię Smolińskich, †† z pokrewieństwa oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

4 sierpnia 4 sierpnia – środa — wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
 7.00 – za †† rodziców Ludwigę i Feliksa Radziun, † brata Władysława, 

† bratową Walerię, † męża Jana Marcinkiewicza, †† z pokrewień-
stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

5 sierpnia 5 sierpnia – czwartek
 18.00 – Godzina święta
 19.00 – za † syna Jana Schulwitza w 20. rocznicę śmierci, † jego ojca Ru-

dolfa, †† rodziców Martę i Józefa Kuder, †† teściów, †† braci Ger-
harda i Henryka, † siostrę Edytę i jej † męża Adolfa, † Wincentego 
Kucharczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 sierpnia 6 sierpnia – piątek — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 15.00 – chrzest: Emre Özsoy
 19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeń-

stwo, †† szwagrów, † siostrzenicę Różę, † chrześnicę Małgorzatę 
i † Mirosława Kaplik oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (2 sierpnia) przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Por-
cjunkuli. W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać pod zwy-
kłymi warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Biskup Opolski 
zezwala na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprzedzającą, tj. dzi-
siejszą, albo w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni). 

 ▪ Od poniedziałku będzie już można zamawiać intencje Mszy św. na 2022 r. Podtrzy-
muję prośbę, aby w pierwszej kolejności mogły zarezerwować terminy te osoby, 
które będą obchodzić jubileusze lub ważne rocznice. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą w intencji powo-
łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wyna-
grodzenia za grzechy odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i roz-
ważanie różańcowe dla praktykujących nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
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7 sierpnia 7 sierpnia – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Gertrudę i Romana oraz z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie Marii i Rolanda
 13.00 – chrzest: Dominik Łukasz
 19.00 – za † syna Damiana Musioła w 3. rocznicę śmierci, † męża Pawła, 

†† rodziców z obu stron oraz †† z pokrewieństwa Musioł i Mandalka

88 sierpnia sierpnia  – XIX– XIX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za †† rodziców Sabinę i Stanisława oraz Helenę i Władysława, 

†† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny i Leszka z okazji 
30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Radosław Nykiel
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † męża Jana Plutę, †† teściów Karola i Waleskę, †† rodziców 

Gertrudę i Antoniego Grzesik oraz †† z rodzin Pluta, Grzesik i Job


