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W ramach refleksji o modlitwach eu-
charystycznych dzisiaj kolej na przed-
stawienie choćby paru myśli związanych 
z drugą modlitwą o tajemnicy pojedna-
nia. Podobnie jak pierwsza, powstała 
ona z okazji obchodzonego w 1975 r. 
Roku Świętego przeżywanego pod zna-
kiem pokuty, nawrócenia i pojednania. 
W tej drugiej modlitwie spojrzenie na 
pojednanie nawiązuje do doświadczeń 
współczesnego człowieka, żyjącego 
w świecie naznaczonym rozdarciem, 
niezgodą i podziałami. Zwrócę uwagę 
tylko na trzy akcenty tej modlitwy wska-
zujące na rolę Ducha Świętego. Pierw-
szy pojawia się już w prefacji: „Ty mocą 
Ducha działasz w głębiach serca, aby 
nieprzyjaciele szukali zgody, 
przeciwnicy podali sobie rękę 
i ludy doszły do jedności”. Po-
jednanie nie jest owocem wy-
siłku człowieka, jego dobrej 
woli, zdolności do szukania 
kompromisu i zwykłego ludz-
kiego zrozumienia. Wszystko 
to ma swoją wartość, ale nie 
wystarcza do zbudowania 
dzieła pojednania. Pojedna-
nie ostatecznie jest dziełem 
Ducha mieszkającego i dzia-
łającego w głębiach ludzkiego 

serca, jest darem Boga. Człowiek powinien 
wsłuchać się w głos Ducha i w pokorze serca 
przyjąć Jego działanie. Wszystko to wymaga 
jednak uznania zależności człowieka od Boga, 
o co dzisiaj współczesnemu człowiekowi tak 
trudno. W świecie pluralizmu poglądów i po-
staw ludzie wierzący mają pozostawać zawsze 
ludźmi nadziei, nawet pośród walk i rosnącej 
niezgody. Podejmując działania zmierzające 
ku pojednaniu, nie działają sami. Bóg ożywia 
ich i napełnia mocą Ducha, który przecież do-
tyka też serc nieznających Go. Owoce działa-
nia Ducha w głębiach serca stają się widoczne: 
nieprzyjaciele szukają zgody, przeciwnicy po-
dają sobie ręce, ludy dochodzą do jedności. 
Dalej modlitwa podkreśla moc Bożego dzia-
łania: szukanie pokoju gasi spory, miłość 

zwycięża nienawiść, pragnienie zemsty 
ustaje przez przebaczenie. Mocne słowa 
modlitwy niejako tchną mocą samego 
Boga. Tam gdzie działa Bóg, wszystko może 
ulec radykalnej przemianie. Może się to 
stać wbrew ludzkiemu myśleniu i w sytu-
acjach bez widoku na rozwiązanie. Znów 
człowiek wiary okazuje się człowiekiem na-
dziei, ale tej pochodzącej od Boga i budu-
jącej na Bogu. Wie, że w skłóconym świe-
cie Bóg jest obecny i działa przez Ducha 
Świętego w ludzkich sercach. 
Drugi akcent przywołujący moc Ducha 
Świętego w omawianej modlitwie poja-
wia się w epiklezie konsekracyjnej (co jest 
oczywiste, bo wynika z samej istoty epi-
klezy): „Przez tę tajemnicę pojednania  pro-
simy, abyś uświęcił mocą Ducha świętego 
dary, które ofiaruje Ci Kościół”. Zwracamy 
się z prośbą do Ojca przez tajemnicę po-
jednania, którą celebrujemy w liturgii, bo 
przecież Msza Święta jest pamiątką Chry-
stusowej ofiary. Ojciec, który w ofierze 
Chrystusa okazał nam największą miłość, 
odpowie na prośbę zebranego Kościoła.
Po raz trzeci prośba do Ojca o Ducha, poja-
wia się w epiklezie pokonsekracyjnej: „(…)
przez udział w tej Uczcie eucharystycznej 

daj nam swego Ducha, aby została usu-
nięta wszelka przeszkoda na drodze do 
zgody, i aby Kościół jaśniał pośród ludzi, 
jako znak jedności i narzędzie pokoju”. 
Msza Święta to nie tylko ofiara Chrystusa, 
ale również uczta eucharystyczna, przyję-
cie Ciała i Krwi Chrystusa. Wołamy o Du-
cha, bo tylko On może usunąć wszelką 
przeszkodę na drodze do zgody. Prośba 
ta płynie ze świadomości, że są przeszkody, 
których człowiek nie usunie swoim ludz-
kim działaniem. Gdy otworzy się i przyj-
mie dar Ducha, jego działanie otrzyma nad-
przyrodzoną moc. Przyzywamy Ducha, bo 
tylko On może sprawić, że Kościół będzie 
jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i na-
rzędzie pokoju. Nawet Kościół, Mistyczne 
Ciało Chrystusa, potrzebuje tego jedno-
czącego działania Ducha, w swej ludzkiej 
warstwie jest bowiem również podatny 
na podziały i zamęt. Prośba ta staje się ak-
tualna dzisiaj, gdy różnice zdań i poglądów 
w Kościele przekraczają granice. Kościół 
przestaje wtedy jaśnieć pośród ludzi, zbyt 
upodabnia się do ludzkich struktur tego 
świata, może nawet powodować zgorsze-
nie. O Ducha jedności prosimy właśnie 
w momencie składania ofiary pojednania.

Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca –Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________________ _______________________
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Ogłoszenia diecezjalneOgłoszenia diecezjalne   ____________________________________________________ ____________________________________________________

 ▪ Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” zaprasza na spotkanie w ramach 
cyklu „Otwarte Czwartki w Kurniku”, które odbędzie się w czwartek 26 sierpnia 
2021 r. O godz. 16.00 zaplanowano spotkanie z Krzysztofem Demczukiem, o 19.00 
koncert zespołu: ani to projekt, a po koncercie – ognisko. Spotkanie odbędzie się 
w Domu Duszpasterstwa Młodzieży „Kurnik” przy ul. Leśnej 8 na Górze św. Anny. 

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają w dniach od 26 do 29 sierp-
nia na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów. Program obchodów 
zamieszczono w gablotce parafialnej i na stronie internetowej. 



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

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
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Dariusza Musiała

23 sierpnia 23 sierpnia – poniedziałek
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Malkusch 
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

24 sierpnia 24 sierpnia – wtorek — święto św. Bartłomieja, apostoła
 19.00 – za † męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę i †† teściów, 

†† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

25 sierpnia 25 sierpnia – środa
 7.00 – w intencji Parafian oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, a zwłaszcza dar kapłaństwa i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w mojej intencji

26 sierpnia 26 sierpnia – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
 19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie oraz za † męża 
Wilhelma w 11. rocznicę śmierci

27 sierpnia 27 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Moniki
 12.30 – ślub: Karina Gałka i Denis Kapłan
 19.00 – za †† rodziców Alfonsa i Halinę Bohdan, †† z pokrewieństwa oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące

28 sierpnia 28 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla  
Filipa z okazji 15. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 13.00 – chrzest: Adam Kopiec, Wiktor Piotr Bachyn

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W poniedziałek (23 sierpnia) o godz. 18.00 odbędzie się w kościele spotkanie for-
macyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office 
Ecologic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki te-
lewizyjne, pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia). Tą drogą pozyskuje środki 
na realizację swoich zadań statutowych. W środę 25 sierpnia od godz. 12.00 do 
16.00 zostanie przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszym kościele o. Michała Lepicha ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Będzie można nabyć Ka-
lendarze misyjne na 2022 rok.

 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich w Zdzieszowicach świętuje 100-lecie swego ist-
nienia. Uroczyste nabożeństwo dziękczynne z tej okazji odbędzie się w przyszłą 
niedzielę (29 sierpnia) o godz. 14.00 w kościele św. Antoniego.

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

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 †† rodziców Hildegardę i Emila Cerman oraz Adelajdę i Reinholda 
Sapich, †† dziadków z obu stron, † ciocię Różę i † wujka Helmuta 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2929 sierpnia sierpnia  – – XXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Permina Berbericha oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Magdalenę i Emila, † męża Jana, †† dwie siostry 

Sonię i Krystynę, † szwagra Stanisława, †† z pokrewieństwa oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące 

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 
80. rocznicy urodzin i dla córki Gabrieli z okazji 60. rocznicy urodzin 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Jagoda Madzia
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Gabrielę Korzeńską [ofiarowana od koleżanek i kolegów z pracy]


