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Troska o pogłębienie rozumienia Eu-
charystii i jej związku z życiem czło-
wieka, która ujawniła się zwłaszcza 
po Soborze Watykańskim II, doprowa-
dziła do powstania także dwóch mo-
dlitw eucharystycznych opatrzonych 
tytułem: o tajemnicy pojednania. Bez-
pośrednią przyczyną ich utworzenia 
był obchodzony w 1975 r. Rok Święty 
przeżywany pod znakiem pokuty, na-
wrócenia i pojednania. Kongregacja 
Kultu Bożego zwróciła się do papieża 
Pawła VI z prośbą o pozwolenie na 
ułożenie z tej okazji specjalnej modli-
twy eucharystycznej. Papież wyraził 
zgodę, ale temat pojednania okazał 
się bardzo bogaty w treści i trudno 
było je wyrazić w jednej modlitwie. 
Nadto doszły do głosu dwa różne 
spojrzenia na pojednanie: jedno na-
wiązywało do myśli biblijnej, drugie 
chciało wyjść z doświadczeń współ-
czesnego człowieka. Wszystko to 
sprawiło, że podjęto decyzję o przy-
gotowaniu dwóch modlitw i ostatecz-
nie uzyskano na to zgodę. Obydwie 
modlitwy eucharystyczne o tajemnicy 
pojednania za zgodą Kongregacji zna-
lazły się w Mszale rzymskim dla diece-
zji polskich wydanym w 1986 r. Pierw-
sza modlitwa nosi tytuł: „Pojednanie 

jako powrót do Ojca”, druga: „Pojednanie z Bo-
giem fundamentem ludzkiej zgody”. Modli-
twy eucharystyczne o tajemnicy pojednania 
można odmawiać w Mszach, które w szcze-
gólny sposób ukazują tajemnicę pojednania, 
czyli w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu Świę-
tym, o pojednaniu i tym podobnych. W krótkiej 
refleksji na temat pierwszej modlitwy euchary-
stycznej o tajemnicy pojednania zatrzymamy się 
jedynie przy jej prefacji. Zaczyna się jak wszyst-
kie inne: od wezwania do dziękczynienia na-
leżnego Bogu. Bóg, przed którym stajemy, na-
zwany jest najpierw Ojcem Świętym. Chrystus 
objawił nam, że Bóg jest naszym Ojcem i odtąd 

tak zwracamy się do Niego, ufając, że Oj-
ciec zawsze wysłucha swoich dzieci. Bóg 
jest Ojcem Świętym, zatem człowiek staje 
przed Nim w poczuciu swej niegodności, 
bo przecież zna swoją grzeszność. Chciałby 
powiedzieć razem z Piotrem: „Odejdź ode 
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. 
To przypomnienie świętości Ojca jest bar-
dzo potrzebne, bo w dalszych słowach 
modlitwy będzie mowa o grzeszności 
człowieka. Zwracamy się do Boga nieskoń-
czonej dobroci, do Boga dobroci i miłosier-
dzia. Bóg nieustannie wzywa grzeszników 
do odnowy w swoim Duchu: już pierw-
sze zdanie prefacji wprowadza nas w rze-
czywistość człowieka. Człowiek, stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boga, nie 
wytrwał w przyjaźni z Bogiem. Uległ po-
kusie szatana, okazał nieposłuszeństwo 
Bogu, wybrał własną drogę. Oddzielony 
od Boga stał się niewolnikiem grzechu pro-
wadzącego do śmierci. Ludzkość pogrą-
żyła się w grzechu, nie znała swego du-
chowego stanu i nie znajdowała siły do 
przeciwstawienia się złu. Zadziwiająca jest 
postawa Boga: On na różne sposoby nie-
ustannie wzywa grzeszników do odnowy. 
Pismo Święte opisuje, jak to Boże woła-
nie dochodziło do człowieka. „Wiele razy 
ludzie łamali Twoje przymierze...” – przy-
mierze jest najważniejszym wydarzeniem 
w historii zbawienia. Bóg zawarł przymie-
rze z Noem, z Abrahamem, odnowił je 

z Izaakiem i Jakubem, ale najważniejsze 
było przymierze zawarte przez Mojżesza 
z całym Izraelem na Synaju. W przymie-
rzu tym z jednej strony jest Bóg, z drugiej 
ludzie. Bóg jest stroną silniejszą, ale nie 
wykorzystuje tego, wychodzi ku ludziom, 
daje człowiekowi przykazania. Historia 
zbawienia pokazuje, że ludzie nie docho-
wali wierności, łamali przymierze z Bo-
giem, ale Bóg pozostał wierny przymie-
rzu; zamiast ludzi opuścić, zawarł z nimi 
nowe przymierze. Zadziwiająca jest wier-
ność Boga, której doświadcza lud przymie-
rza, ale i pojedynczy człowiek. Nowe Przy-
mierze Bóg zawarł z nami przez Jezusa, 
swojego Syna i naszego Odkupiciela. Tym 
razem przymierze jest tak mocne, że nic 
nie może go złamać. Syn Ojca i nasz Od-
kupiciel zawiera to Nowe Przymierze, wy-
ciągając ramiona na krzyżu. Swymi ramio-
nami obejmuje niebo i ziemię, łączy niebo 
z ziemią. Znakiem tego Nowego Przymie-
rza jest krzyż. Jezus, Bóg i Człowiek, działa 
równocześnie w imieniu Ojca i w imieniu 
ludzi. Grzechy ludu Nowego Przymierza 
nie mogą tego przymierza naruszyć, zo-
stały bowiem zgładzone przez Syna Bo-
żego, który winy ludu poniósł na krzyż. 
Nam także Bóg daje czas pojednania i po-
koju. To czas, w którym żyjemy, to ten rok 
łaski obwołany przez Chrystusa w synago-
dze w Nazarecie, który trwa nadal i trwał 
będzie aż do Jego powtórnego przyjścia. 

 ▪ 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. Marię Dobrowolską, 
lat 71, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek racz Jej 
dać Panie...

Guercino,Guercino, Powrót syna marnotrawnego Powrót syna marnotrawnego, 1655 r., 1655 r.
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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

9 sierpnia 9 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego 

Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

10 sierpnia 10 sierpnia – wtorek — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra Giża, †† teściów Katarzynę i Hieronima 

Markieton, † wnuczkę Mirellę, † zięcia Norberta, †† rodzeństwo 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

11 sierpnia 11 sierpnia – środa — wspomnienie św. Klary, dziewicy
 7.00 – za † Brygidę Cieślak [ofiarowana od cioci Marianny z rodziną]

12 sierpnia 12 sierpnia – czwartek
 19.00 – za † męża Sylwestra Musiała w 15. rocznicę śmierci, †† rodziców, 

†† teściów, †† szwagrów oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

13 sierpnia 13 sierpnia – piątek
 19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
 19.30 – nabożeństwo fatimskie

14 sierpnia 14 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 11.00 – chrzest: Jakub Żandarski
 15.30 – chrzest: Zuzanna Langer
 19.00 – za †† rodziców Zofię i Ludwika Pecold, † syna Jana oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W piątek (13 sierpnia) serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 
19.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza w sobotę o godz. 10.00 chętnych do pomocy 
w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie odbędzie się w sali parafial-
nej. Kwiaty i zioła można już przynosić już od godz. 9.00. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po 
Mszach św. zostaną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych 
wiązanek kwiatów umożliwi w tym dniu przed kościołem Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 13 do 16 sierpnia na 
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 ▪ W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na 
Jasną Górę. Tegoroczne hasło «Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność» 
tematycznie nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie 
związane z zaangażowaniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu euchary-
stii i sakramentu chorych. Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący 
uczestników do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zachowując wy-
tyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka będzie miała cha-
rakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na dwa pełne 
dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie. Szcze-
góły na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szywalska z Krapkowic i Denis Barborka ze 
Zdzieszowic — zapowiedź II.
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1515 sierpnia sierpnia  – niedziela– niedziela  ––  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 8.00 – za † męża Jerzego Ochlast w 6. rocznicę śmierci, †† jego rodziców  

Marię i Jana, † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida oraz 
†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Dobromira 
z okazji 5. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik


