
Pozostałe ogłoszenia  

1. W czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP .Błogosławieństwo ziół i 

kwiatów na każdej Mszy św. Kolekta jest wyznaczona na Wydział 

Teologiczny w Opolu  

2. We wtorek wspomnienie  MB Fatimskiej, zapraszam na Nabożeństwo 

połączone z czytaniem zalecek   

3. W sobotę przypada Uroczystość św. Jacka, prezbitera, patrona  metropolii 

górnośląskiej  

4. W sobotę i niedzielę w Kamieniu Śląskim obchody uroczystości ku czci 

św. Jacka.  W sobotę w kościele parafialnym o godz. 18.00 Nieszpory ze 

Mszą św. i procesją Eucharystyczną do Sanktuarium. W niedzielę  o godz. 

11.00 uroczysta suma odpustowa  na placu przed Sanktuarium i procesja 

eucharystyczna do kościoła parafialnego i o godz.  15.00. Nieszpory w 

kościele parafialnym  

5. W sobotę i niedzielę  na Górze św. Anny Uroczystość Wniebowzięcia 

NMP z obchodami  kalwaryjskimi  

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

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

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Opowiadanie: O człowieku dotrzymującym słowa 
 
Czterej święci, po katastrofie morskiej u pustynnych wybrzeży Afryki, wędrowali przez wiele dni, 

nie mogąc znaleźć pożywienia. Kompletnie wyczerpani, postanowili prosić Boga o pomoc, a żeby 

wzmóc prośbę, związali się solennymi obietnicami. Pierwszy obiecał, że zachowa ścisły post, drugi 

– że nigdy nie spojrzy na kobietę, trzeci – że będzie wciąż recytował wersety Koranu. Czwarty 

powiedział po prostu: 

– Nigdy nie tknę mięsa słonia. 

Jego przyjaciele poczuli się urażeni taką obietnicą: któż to je mięso słonia? Czyżby chciał z nich 

zakpić? A może drwił z Boga? 

Mężczyzna odpowiedział: 

– Nic takiego. Usłyszałem głos wewnętrzny, który nieomal mnie zmusił, by to powiedzieć. Nic na 

to nie poradzę, Bóg mi świadkiem.  

Wędrowali tak przez wiele, wiele dni, aż natrafili na młodziutkiego słonika. Choć niechętnie – 

zabili go, upiekli i pożywili się jego mięsem. Uczynili to wszyscy poza tym człowiekiem, który 

złożył jako ostatni przyrzeczenie. Ów więc rzekł: 

– Być może Bóg nakłonił mnie do takiego postanowienia, bo chce, żebym umarł. W każdym razie 

nie złamię danego Mu słowa. 

Po skończonym posiłku poszli spać. Kiedy oni spali, nadeszła słonica. Obwąchała jednego po 

drugim, zabijając bez litości tych trzech, od których poczuła zapach  pieczonego  słonia. Uratował 

się tylko ten, co się nim nie pożywił. Nadto, uczepiony trąby słonicy, został zaniesiony do oazy, w 

której zaspokoił głód daktylami, a pragnienie wodą ze strumienia.  

Tak to jest z tymi, co słuchają wewnętrznego głosu bez dyskusji. 
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XIXNiedziela Zwykła 
 

 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 
 

 

Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii zachęcają do postawy gotowości na 

spotkanie z Panem. Trudno o taką gotowość między jednym a drugim wyjazdem 

służbowym, między wakacyjną wyprawą a szykowaniem szkolnej wyprawki dla 

dziecka, między kolacją u znajomych a porządkowaniem stosu papierów na 

biurku. Troski ziemskie bardzo skutecznie zabijają w nas tęsknotę za 

wiecznością, jak więc mówić o gotowości na spotkanie z nią? 

Czym przepasane są nasze biodra? Jakim ogniem 

płoną nasze pochodnie? Czy chodzi Chrystusowi o 

postawę bezczynnego wyczekiwania dnia sądu. Z 

pewnością nie. Gotowość ma być postawą serca, 

tęsknotą duszy za szczęściem w wieczności, 

niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy.  

Człowiek wierzący musi nieustannie kierować 

wzrok ku przyszłości i zarazem być 

zaangażowanym w teraźniejszość. Musimy patrzeć 

w górę, ale nie zaniedbywać obowiązków nam 

powierzonych tutaj na ziemi, bo do nieba dociera się 

poprzez wypełnienie dobrze doczesnego życia. 

Niebo ma rzucać swoje światło na nasze ziemskie 

życie i obowiązki, a naszym zadaniem jest 

odczuwanie tego światła.   

Być gotowym na wyjeździe służbowym, na wakacyjnej wyprawie, podczas 

kolacji u znajomych i pochylając się nad stosami papierów na biurku... to ideał 

chrześcijańskiej tęsknoty za Bogiem. Co więcej, dobre przeżycie i wykorzystanie 

tych sytuacji może uczynić nas świadkami Chrystusa i stać się zaczynem 

tęsknoty za wiecznością u tych, którzy drogę do Boga zgubili.. 


