
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do  puszek przed kościołem na tzw. Kościół w 

potrzebie. Wpłynęło 348 Zł 46 Gr. i 5 Euro  

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla – odpust na 

Metalchemie  

3. W piątek św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej  

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

wtorek o godz. 18.30  

5. W niedzielę w kościele seminaryjno – akademickim w Opolu o godz. 11.00 

doroczny dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  

6. We wtorek w związku ze wspomnieniem św. Elżbiety Porugalskiej i bł. 

Karoliny Kózkówny o godz. 17.30 spotkanie modlitewne Wspólnoty 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej zebranie Marianek  

9. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

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

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 17 listopada o godz. 13.00 na 

ostatni mecz sezonu pomiędzy Groszmalem a Burzą Kosorowice 

 

Opowiadanie: Przykład 
 

- Tato - zwraca się do swojego ojca mały Andrzejek, słuchając wiadomości w 

dzienniku telewizyjnym - od czego zaczyna się wojna? 

- Widzisz dziecko, wszystko zaczyna się mniej więcej w ten oto sposób: jeżeli, 

na przykład, pomiędzy Anglią a Ameryką nastąpi na pewien temat jakaś różnica 

zdań... 

Nagle wtrąca się mama: 

- Nie opowiadaj mu bzdur. Ameryka i Anglia nigdy się nie kłócą! 

- To nie ma nic do rzeczy. Dawałem tylko przykład. 

- Tak, ty zawsze robisz mu zamęt w mózgu! 

- Już lepiej, żeby się w nim coś znajdowało, niż gdyby miał być pusty! 

- Daj mi święty spokój... Opowiadasz kompletne bzdury! 

Ich awanturę przerywa Andrzej: 

- Aha, dziękuję. Już zrozumiałem!  
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XXXIII Niedziela Zwykła  

Odpust św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
 

„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 

kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 

patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 

Świątynię zbudowano z pobudek religijnych i z miłości do Boga Jedynego. Była ona 

jednak tylko obrazem Boga, bardzo niedoskonałym. Tak jest z każdą religijnością. Nie 

wolno zapominać, że religia jest jedynie poszukiwaniem Boga, a nie samym Bogiem, 

już ostatecznie odkrytym. A jeśli nawet, dla nas chrześcijan, jest Bogiem 

odnalezionym w Chrystusie, czy raczej uczciwiej jest powiedzieć - Bogiem, który nas 

w Nim odszukał, to należy pamiętać, że „znaleźć Boga, to szukać Go nieprzerwanie... 

nigdy nie nasycić się pragnieniem Boga, to widzieć Go rzeczywiście” (św. Grzegorz z 

Nyssy). 

Bóg jest Tajemnicą i choć nic nie ma do ukrycia przed nami, bo uczynił nas swymi 

kochanymi dziećmi, to jednak pozostaje wiecznie „ukrytym”. Nieustannie przekracza 

nasze ludzkie zrozumienie, które chciałoby Boga „zamknąć” w swoich 

wyobrażeniach. Tylko pokora poszukującego rozpoznaje prawdziwe ślady Boga i Jego 

Imię, „dlatego wielką jest rzeczą o Bogu mówić, ale większą jest siebie oczyścić dla 

Boga” - pisał św. Grzegorz z Nazjanzu. Paul Evdokimov w „Wiekach życia 

duchowego” zwraca uwagę: „tam gdzie możliwości inteligencji zostały wyczerpane, 

kiedy ostatnia strzała - strzała mitu - została już wysłana do samego serca bytu, 

tajemnica, nie pozwalając przeniknąć swojej natury, może sama stać się czymś 

rozświetlającym i budzić poczucie czegoś o ogromnej doniosłości. Tajemnica nie jest 

tym, co rozumiemy, lecz tym, co rozumie nas”. 

Szukaj więc Boga w sobie samym. W twoim wnętrzu, zgodnie ze słowami Chrystusa 

– „królestwo Boże jest w was”, ukryte jest samo centrum religii. 


