
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i Seminarium oraz za 

zbiórkę do      puszek przed  kościołem na Kościoły Wschodnie  

2. W zakrystii można nabywać opłatki wigilijne  

3. Małżonków naszej parafii zaprasza się do udziału w adwentowych 

rekolekcjach dla małżonków miasta Opola i okolic, które pod hasłem 

„Remont małżeński” odbędą się  w dniach 13-15 grudnia 2013 roku w 

kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Szczegółowe informacje 

można znaleźć na plakacie wywieszonym w gablotce oraz na ulotkach z 

tyłu kościoła  

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

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

5. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

6. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

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

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Starzy ludzie 

Babcia Fritzowa w wieku 92 dwóch lat ciągle mieszkała w swoim starym 

gospodarstwie, robiła sama makaron, prała w pralce z wyżymaczką, którą trzymała w 

piwnicy. Uprawiała warzywniak - tak wielki, że mógłby wyżywiać wszystkich 

mieszkańców okręgu Benton - jedynie za pomocą motyki i szpadla. Jej 

siedemdziesięcioletnie dzieci żywo protestowały, gdy upierała się, że będzie kosić 

swój olbrzymi trawnik archaiczną kosiarką bez napędu. 

- Pracuję na dworze tylko wtedy, gdy jest chłodno, wczesnym rankiem i wieczorem - 

tłumaczyła babcia - i zawsze mam na głowie kapelusz, który chroni przed słońcem. 

Mimo to jej dzieci poczuły zrozumiałą ulgę, gdy usłyszały, że babcia chodzi w 

południe na lunch do miejscowego klubu seniora. 

- Tak - przyznała się babcia, gdy jej córka kiwała głową na znak pochwały - Chodzę 

im gotować. Ci starzy ludzie są mi bardzo wdzięczni! 

Złota myśl tygodnia 

Losem człowieka jest: dać się pokonać nadziei. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać.  

(ks. Józef Tischner) 
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II Niedziela Adwentu 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
 

„Anioł powiedział do Maryi: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym 

miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Elżbieta była osobą bliską Maryi, bo była jej krewną. Zwiastowanie dało kolejny 

argument za bliskością. Obydwie, choć każda w inny sposób, doświadczyły potężnego 

działania Boga. Maryja, będąc dziewicą, stała się Matką Boga. Elżbieta – kobieta w 

dojrzałym wieku –  mimo nieuchronnej perspektywy bezdzietności, również 

spodziewa się dziecka. Odtąd połączyła ich, oprócz więzów krwi, wspólnota 

doświadczeń. Ani Elżbiecie, ani Maryi nikt nie mógł już wmówić, że Bóg jest 

niewrażliwy, daleki, nieżyciowy. Gdy udało im się spotkać w górach, z 

wypowiadanych, albo raczej wykrzyczanych słów, przebijał się niekłamany 

entuzjazm. „Oto poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie…”, „wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny…”. 

Im więcej w naszych rodzinach wspólnego doświadczenia Bożej obecności i 

działania, tym bardziej stajemy się sobie bliscy. Po prostu więcej nas łączy, a może 

raczej: Większy nas łączy. Zdarza się, że jedno z małżonków przeżywa ważne 

doświadczenie duchowe, rozbudzają się w nim głębokie pragnienia, a drugie wobec 

tego czuje się bezradne, albo, w skrajnych przypadkach, wydaje się, że traci kogoś 

najbliższego. Ważny jest wtedy wzajemny szacunek i zasłuchanie, a jednocześnie 

dążenie do tego, aby w życiu duchowym iść w podobnym tempie, krok za krokiem. 

Adwent – przygotowanie do tego, aby Słowo „zamieszkało między nami”, jest 

dobrym czasem na modlitwę prośby o wspólnotę nie tylko emocjonalną, materialną, 

ale przede wszystkim duchową. 


