
Pozostałe ogłoszenia  

1. We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęca się wiernych do 

religijnego przeżycia świąt oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów 

wigilijnych jak abstynencja od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, 

wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu ewangelii, życzenia i wspólny 

śpiew kolęd  

2. Pasterki jak zawsze o godz. 16.00 dla najmłodszych, a o godz. 24.00 

główna pasterka  

3. Wszystkim naszym fachowcom składamy serdeczne podziękowania za 

zbudowanie szopki betlejemskiej  

4. We wtorek o godz. 23.40 Przedpasterkowe Kolędowanie. Chór i nie tylko 

wykonana kilka przepięknych kolęd  

5. Wszystkim Ludziom Dobrej Woli - naszym Parafianom, Dobrodziejom 

składam w imieniu wszystkich obdarowanych serdeczne Bóg zapłać za 

przynoszone paczki. Rodziny składają wszystkim Ofiarodawcom serdeczne 

podziękowania  

6. W czwartek św. Szczepana – II święto Bożego Narodzenia  

7. W piątek św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym dniu błogosławi się 

wino ku jego czci  

8. W sobotę Święto św. Młodzianków, męczenników. Zaprasza się rodziców i 

dzieci na Mszę św. z błogosławieństwem - szczególnie najmłodszych  

9. W niedzielę Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  

10. Kolekta zbierana na Mszy o północy na Pasterce przeznaczona jest na 

zasilenie Funduszu Obrony Życia (Dom Samotnej Matki, Ośrodek 

Adopcyjny i na Poradnię Katolicką), w I Święto Bożego Narodzenia na 

Wydział Teologiczny w Opolu, a w drugi dzień świąt kolekta parafialna na 

nową radiofonizację. Tegoroczna ofiara kolędowa także będzie 

przeznaczona na ten cel  

11. W zakrystii można nabywać opłatki wigilijne  

12. W kolejnym tygodniu Adwentu zapraszam na Roraty  

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

14. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pięknych, zdrowych i 

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 

 



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. – 29. 12. 2013 r. 

 

IV Niedziela Adwentu 
 

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (…). Józef uczynił 

tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. 

W codziennych rozmowach, gdy chcemy, aby nasz rozmówca czymś się do głębi 

przejął, używamy zwrotu „weź to sobie do serca”. Spróbujmy z perspektywy 

naszych doświadczeń spojrzeć na sen Józefa, zatroskanego o dobre imię Maryi. 

Anioł, w tak nieprawdopodobnej sytuacji, chce wzbudzić w Józefie zaufanie do 

Boga, które przełoży się na troskliwą opiekę nad Maryją. „Nie bój się wziąć do 

siebie Maryi”. Czy chodzi o wspólne mieszkanie? Tak, ale nie tylko. 

Zanim małżonkowie zaczynają tworzyć widzialną, zewnętrzną wspólnotę, 

tworzy się bardzo subtelna więź duchowa. Wziąć do siebie to przede wszystkim 

wziąć kochaną osobę do serca. Wiąże się z tym przejęcie się do cna tym, co ją 

cieszy i smuci. Na horyzoncie relacji rysuje się wówczas pejzaż 

współodczuwania, które przygotowuje do tego, aby słowa św. Pawła „Jedni 

drugich brzemiona noście” (Ga 6,2) stały się czymś więcej, niż tylko pobożnym 

życzeniem. 

Przed nami kilka dni, w których szalony pęd życia, ustępuje miejsce spokojnemu 

świętowaniu. „Nie bój się wziąć do siebie” Jezusa i swoich bliskich. 


