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Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, a jednocześnie tematyka naszych 
wakacyjnych refleksji związana z Eucha-
rystią, a ściślej – z modlitwami euchary-
stycznymi, podsuwają temat doniosłego 
znaczenia relacji Maryja–Eucharystia. 
Mamy świadomość, że to nie przypad-
kowo Maryja jest przywoływana w każ-
dej z modlitw eucharystycznych, ale 
warto tę intuicję pogłębić. Temat więzi 
między Maryją a Eucharystią – obszer-
niej niż kiedykolwiek wcześniej w wypo-
wiedziach Magisterium Kościoła – został 
omówiony w VI rozdziale ostatniej en-
cykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucha-
ristia. Rozdział ten został zatytułowany 
„W szkole Maryi. «Niewiasty Euchary-
stii»”. Papież przyznaje, że Ewangelie 
nie wspominają o obecności Maryi na 
ostatniej wieczerzy, ale Dzieje Apostol-
skie przedstawiają Ją jako w pełni włą-
czającą się w kult apostolski po zmar-
twychwstaniu Chrystusa, oraz że kult 
ten nie mógł być pozbawiony celebracji 
eucharystycznej, w której z pewnością 
uczestniczyła. Papież dodaje jednak, że 
oprócz uczestniczenia we Mszy relacja 
między Maryją i Eucharystią uwidacz-
nia się na podstawie Jej „wewnętrznej 
postawy”, i dlatego „Kościół, patrząc na 
Maryję jako na swój wzór, jest wezwany 

do Jej naśladowania także w odniesieniu do 
Najświętszej Tajemnicy”. „W pewnym sen-
sie – dodaje Jan Paweł II – Maryja wyraziła 
swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim 
Eucharystia została ustanowiona, przez sam 
fakt ofiarowania swego dziewiczego łona, 
aby mogło się dokonać wcielenie Słowa Bo-
żego”. Przecież „w zwiastowaniu Maryja po-
częła Syna Bożego również w fizycznej praw-
dzie ciała i krwi, antycypując w sobie to, co 
w jakiejś mierze realizuje się sakramentalnie 

w każdym wierzącym, który przyjmuje 
pod postacią chleba i wina Ciało i Krew 
Pańską”. Istnieje ponadto głęboka analo-
gia pomiędzy fiat wypowiedzianym przez 
Maryję i amen wypowiadanym przez wie-
rzących w momencie Komunii sakramen-
talnej. Z powodu związku między wciele-
niem i Eucharystią można też powiedzieć, 
że Maryja stała się „pierwszym tabernaku-
lum w historii”, w którym był adorowany 
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy czło-
wiek. Przez swą obecność na Kalwarii, a tak 
naprawdę „przez całe swoje życie u boku 
Chrystusa” realizowała swój ofiarniczy wy-
miar Eucharystii. Przygotowując się, dzień 
po dniu, do wydarzenia Kalwarii, Maryja 
przeżywa jakby „antycypowaną Euchary-
stię”, można by powiedzieć „komunię du-
chową” pragnienia i ofiary, która będzie 
miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu 
z Synem w męce, a potem – w okresie po-
paschalnym – wyrazi się w Jej uczestnic-
twie w sprawowanej przez apostołów cele-
bracji eucharystycznej – „pamiątce” męki. 
Papież usiłuje wyobrazić sobie uczucia ma-
cierzyńskiego serca Maryi, kiedy aposto-
łowie wypowiadali słowa konsekracji, 
które słyszeli w Wieczerniku. I tak pisze: 
„To Ciało, wydane na ofiarę i ponownie 
uobecnione w znakach sakramentalnych, 
było tym samym ciałem, które poczęło 
się w Jej łonie!”. Z tych słów Jan Paweł II 
wnioskuje, że „przeżywanie w Eucharystii 
pamiątki śmierci Chrystusa […] oznacza, 
że – na wzór Jana – przyjmiemy do sie-
bie Tę, która za każdym razem jest nam 
dawana za Matkę. Oznacza jednocze-
śnie podjęcie zadania upodabniania się 
do Chrystusa w szkole Matki i zgodę na 
to, aby nam towarzyszyła”. W ten sposób 
„Maryja jest obecna, z Kościołem i jako 

Kościół, w każdej z naszych celebracji eu-
charystycznych”. Mając przed oczami tę 
naukę papieża, trudno zaprzeczyć temu, że 
za prawdziwą pobożnością eucharystyczną 
idzie pobożność maryjna i na odwrót. Tu-
taj można więc widzieć szczęśliwe zastoso-
wanie tradycyjnej sentencji, która zapew-
nia nas, że Maryja zawsze prowadzi nas 
do Chrystusa, ale także Chrystus pragnie 
prowadzić nas do swej Matki i powierzać 
nas Jej opiece – co wynika też z Jego osta-
tecznej woli wyrażonej na krzyżu. Maryja 
jest Matką i Mistrzynią wprowadzającą nas 
w autentyczny kult sakramentu ołtarza. 
Ma to dla nas bardzo praktyczne wnioski. 
Pierwszy jest związany z uczestnictwem 
w liturgii słowa. W Jej życiu słuchanie słowa 
Bożego to osobowy dialog między żywymi 
osobami (np. zwiastowanie). Nie wystarczy 
percepcja dźwięku, ale świadomość tego, 
Kogo słucham i Komu chcę odpowiedzieć. 
Ta odpowiedź nie może ograniczyć się do 
samego obrzędu, ale musi weryfikować 
się w życiu codziennym. Drugi praktyczny 
wniosek dotyczy uczestniczenia we Mszy 
św., które ma być „uczeniem się ofiarowy-
wania samych siebie” (Konstytucja o litur-
gii świętej). Słowa „uczyć się” wskazują na 
stałą postawę, a nie na jednorazowy akt. 
A co znaczy „ofiarowywać samych siebie”? 
Co człowiek może Bogu ofiarować? Prze-
cież wszystko otrzymał od Niego. Po głęb-
szym zastanowieniu się możemy stwier-
dzić, iż jest tylko jedna rzecz „moja”, którą 
Pan Bóg pozwala mi zadysponować. Jest 
nią moja wolna wola, mój wybór. Bóg za-
wsze naszą wolę i nasz wybór uszanuje, 
nawet jeśli wybierzemy zło. Mogę zatem 
„ofiarować” Bogu moją wolę, a właściwie 
rezygnację z własnej woli, celem realizacji 
w moim życiu Jego woli – tak, jak Maryja. J.M. Cabezalero,J.M. Cabezalero, Wniebowzięcie NMP Wniebowzięcie NMP, ok. 1670 r., ok. 1670 r.



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

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

  – modlitwa za roczne dziecko: Klara Joanna Zając
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

16 sierpnia 16 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela 

oraz †† z pokrewieństwa
  – za † Marzannę Kotlewską [ofiarowana od przyjaciół]

17 sierpnia 17 sierpnia – wtorek — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA
 19.00 – za † męża Janusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18 sierpnia 18 sierpnia – środa
 7.00 – za †† rodziców Jadwigę i Antoniego Olczyk, † brata Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

19 sierpnia 19 sierpnia – czwartek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny [ofiaro-
wana od przyjaciółki Grażyny]

20 sierpnia 20 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Mai z okazji 9. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

21 sierpnia 21 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Piusa X, papieża
 13.00 – chrzest: Marcel Alexander Galla
 14.00 – chrzest: Amelia Bucka

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za przy-
gotowanie na dzisiejszą Uroczystość Wniebowzięcia NMP wiązanek kwiatów, 
ziół i zbóż, a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło po-
mocy bliźnim. 

 ▪ W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na 
Jasną Górę. Biskup Opolski zachęca także do duchowego pielgrzymowania, które 
z wielu powodów (choroby, niepokonalnych przeszkód zawodowych lub rodzin-
nych, a  zwłaszcza ograniczeń związanych z epidemią) może stać się jedyną formą 
uczestnictwa w pielgrzymce. Informacje o tym, jak pielgrzymować duchowo 
można znaleźć w gablotce oraz na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl.

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

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

Ogłoszenie spo łeczne Ogłoszenie spo łeczne  ______________________________________________________ ______________________________________________________

 ▪ Stowarzyszenie „Osiedlok” serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wydarzeniach 
na naszym Osiedlu, które odbędą się w piątek (20 sierpnia) na placu przy tzw. „Go-
łębniku”. Pierwsze to Bieg na Orientację  (BnO) – jest to druga runda z cyklu zawo-
dów sportowych w ramach projektu DZIAŁAJ LOKALNIE – początek o godz. 17.30. 
Drugim wydarzeniem jest Letnie Kino Plenerowe – tym razem będzie to projek-
cja filmu „Tajemnica Raoula Taburina”, początek o godz. 19.00.

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 † Teresę Kuc w 1. rocznicę śmierci, † jej męża, †† rodziców i te-
ściów oraz †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

2222 sierpnia sierpnia  – – XXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża Willibalda Cichon, †† siostry oraz †† z pokrewieństwa Li-

nek, Cichon
 10.30 – za † męża Ludwika Lewandowskiego, †† rodziców, †† teściów 

i †† rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  – chrzest: Mia Kampa
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Dariusza Musiała


