
Pozostałe ogłoszenia  

1. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na ubezpieczenie naszego 

kościoła  

2. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczyna się Tydzień 

Modlitw o powołania do Służby w Kościele  

3. We wtorek Uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski. Zapraszam na Mszę św. za mojego Poprzednika ks. 

Wojciecha o godz. 7.00  

4. W czwartek  Święto św. Marka, o godz. 7.00 Msza za naszych Rolników o 

Boże błogosł. w pracy na roli i o dobre urodzaje, z procesją wokół naszego 

kościoła  

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

6. We wtorek o godz. 18.30 katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. 

III Gimn.  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów  

9. Zaprasza się kibiców w niedzielę o godz. 16.00 na mecz piłki nożnej 

pomiędzy Groszmalem a Rodłem Opole  

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Humor 

Katecheta omawia z 5 i 6-latkami Dziesięć Przykazań. Właśnie omówili przykazanie o 

szanowaniu rodziców i pyta: 

– A czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, jak traktować braci i siostry? 

Mały chłopiec (najstarszy z rodzeństwa) odpowiedział:  

– Nie zabijaj. 

 – Muzułmanin może pojąć kilka żon i to się nazywa poligamia. Chrześcijanin może 

mieć tylko jedną żonę i to się nazywa mono... – mówi ksiądz na religii. 

– No, kto dokończy? 

– Monotonia, proszę księdza! 

Po powrocie z akcji gaszenia pożaru w jednej ze wsi, komendant pisze raport:  

- "Ugasiliśmy pożar w oborze. Nie spłonęła żadna krowa. Dziesięć utonęło". 

- Wyobraź sobie Kaziu, kiedy zauważyłem, że cały dom stoi w płomieniach, 

wbiegłem natychmiast do kuchni i na rękach wyniosłem teściową. 

- No cóż, każdy w takich okolicznościach traci głowę. 

Nowak prosi szefa o urlop: 

- Urlop?! Jaki urlop?! Cały rok pracuje pan przy otwartym oknie i jeszcze się panu 

urlopu zachciewa?! 



 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 

 

22. – 28. 04. 2013 r. 

IV Niedziela Wielkanocna  
 

 Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 
 

4. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego, który w tym roku przeżywamy w kościele 

po raz pięćdziesiąty. Towarzyszy mu motto: „Powołania znakiem nadziei opartej 

na wierze”. W papieskim orędziu na ten dzień, wydanym jeszcze za pontyfikatu 

Benedykta XVI, papież napisał m.in.: „Powołania kapłańskie i zakonne rodzą się 

z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego 

dialogu z Nim, aby pełnić Jego wolę. Konieczne jest zatem wzrastanie w 

doświadczeniu wiary, rozumianej jako głęboka relacja z Jezusem, jako 

wewnętrzne wsłuchiwanie się w Jego głos, który w nas rozbrzmiewa. Ten 

proces, czyniący człowieka zdolnym do przyjęcia Bożego powołania, może 

dokonać się wewnątrz wspólnot chrześcijańskich, które żyją intensywnym 

klimatem wiary, dają wyraźne świadectwo przylgnięcia do Ewangelii, ukazują 

misyjne zaangażowanie prowadzące do całkowitego daru z siebie dla Królestwa 

Bożego, umacniają się przystępowaniem do Sakramentów, zwłaszcza 

Eucharystii, i intensywną modlitwą. Ta ostatnia powinna być z jednej strony 

bardzo osobista, jako konfrontacja mojego ja z Bogiem, z Bogiem żywym. Z 

drugiej strony, powinna być ciągle na nowo kierowana i oświecana przez wielkie 

modlitwy Kościoła i świętych, przez modlitwę liturgiczną, w której Pan 

nieustannie uczy nas modlić się we właściwy sposób” 

Przeżywając zatem we wspólnocie parafialnej ten szczególny tydzień okresu 

wielkanocnego pamiętajmy o modlitwie za powołanych i za wszystkich, którzy 

zastanawiają się nad wyborem życiowej drogi. Starajmy się też kształtować w 

sobie, a przede wszystkim w ludziach młodych, którzy są powierzeni naszej 

opiece, postawę wrażliwości na głos Chrystusa – Dobrego Pasterza, dawania 

świadectwa wiary w Niego i odpowiedzialności za Kościół – Jego owczarnię. 


