
Pozostałe ogłoszenia  

1. Zapraszam każdego dnia o godz. 17.30 na nabożeństwo różańcowe  

2. Bóg zapłać za kolektę odpustową przeznaczoną na potrzeby parafialne  

3. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Seminarium i 

innych instytucji  diecezjalnych  

4. W poniedziałek Wspomnienie NMP Różańcowej – zapraszam na Mszę 

św. za naszych zmarłych i za zmarłych Kapłanów, którzy tu pracowali  

5. W przyszłą niedzielę, jak każdego 13-tego miesiąca zapraszam na ostatnie 

w tym roku Nabożeństwo Fatimskie  

6. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Myśliwych  

7. Również w przyszłą niedzielę przypada Ogólnopolski Dzień Papieski w 

związku z rocznicą wyboru Ojca św. Jana Pawła II. Na obchody Dnia 

Papieskiego składają się: modlitwa ku czci bł. Jana Pawła II, 

przypomnienie nauki papieskiej, zbiórka do puszek na fundację Nowego 

Tysiąclecia  wspierającą uczące się dzieci z rodzin ubogich i mniej 

zamożnych  

8. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30, a klasy I i II Gimnazjum w środę o godz. 18.30  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

10. Dzieci z kl. III (pierwszokomunijne) mają swoje spotkanie po Mszy 

szkolnej  

11. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

12. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

13. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

14. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Humor 
 

- Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 

- Tak – odpowiedział chłopiec. 

- To ci dopiero wiara! – uśmiechnęła się nauczycielka - przed szkołą stoi twój 

dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji! 

 

Nauczyciel w szkole pyta dzieci: 

- Czy macie zadanie domowe? 

- Ja mam! – krzyczy Kasia. 

- To pokaż nam je. 

- Błogosławieni którzy nie widzieli ale uwierzyli!  



INFORMATOR  PARAFIALNY  
 

Rzymsko-katolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13                                                                                         

45-602 Opole-Groszowice 

Tel. (77) 456 27 96 

www.parafiagroszowice.pl 

 

07. – 13. 10. 2013 r. 

XXVII Niedziela Zwykła – Odpust Parafialny 
 

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. 

W sakramencie chrztu świętego każdy z nas 

otrzymał „ogromny skarb”, czy może inaczej – 

„dobre ziarno” wiary. To „ziarno”, jeśli trafi na 

właściwy grunt żywej wiary rodziców, najbliższych, 

zacznie rosnąć i już w dzieciństwie wyda pierwsze 

owoce. Autentyczne środowisko wiary w domu 

rodzinnym łagodzi „kryzys wiary” w wieku 

młodzieńczym. Bywa jednak (i to coraz częściej), 

że „skarb” otrzymany na chrzcie świętym zostaje 

zakopany na długie lata, bo tzw. „nowocześni” 

rodzice dają dziecku wolność licząc, że samo 

określi swoje miejsce w życiu i samo znajdzie drogę 

do Boga. W rezultacie jest całe mnóstwo młodych 

„ubogich” – spragnionych Boga (choć nawet nie 

potrafią określić swojej tęsknoty), którzy nie wiedzą, że posiadają „ogromny 

skarb!” To właśnie ci młodzi – „biedni” potrzebują modlitwy apostołów: 

„Przymnóż nam wiary!” Potrzebują też świadków, którzy pokażą, jak z 

„martwego ziarenka” wykrzesać życie, jak dotrzeć do „skarbu”. Który 

przypomina o wielkiej godności człowieka, otwiera na Boga, daje zupełnie nowy 

sens całej doczesności. 

„Przymnóż nam wiary” – może być modlitwą nieustanną i na pewno Bogu miłą, 

bo żeby więcej kochać, trzeba więcej rozumieć, a by lepiej rozumieć Boże drogi, 

trzeba wciąż większej wiary. 


