
Ogłoszenia parafialne  

1. Na tacę w Światowy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w 

naszej Parafii zebrano kwotę  429,25 PLN i 1 CENT  

2. W przyszłą niedzielę 25 listopada comiesięczna kolekta parafialna na 

remont naszych organów  

3. W środę przypada wspomnienie św. Tarsycjusza patrona liturgicznej 

służby ołtarza  

4. W czwartek św. Cecyli – patronki muzyki kościelnej. Wszystkich naszych 

Chórzystów, byłych i aktualnych zapraszam do udziału we Mszy św.  

5. W przyszłą niedzielę odpust na Metalchemie  

6. Kandydaci do Bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

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

7. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. W sobotę o godz. 12.00 ministranci mają swoją zbiórkę  

9. W sobotę o godz 14.00 odbędzie się zebranie Marianek w salce parafialnej 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 18 listopada o godz. 13.30 na ostatni 

mecz sezonu pomiędzy Groszmalem Opole a Bongo Karczów  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Święty tygodnia: św. Katarzyny – 25 listopada  

Według legendy urodziła się w Aleksandrii w Egipcie i była córką króla Kustosa. 

Przez lata uchodziła za jedną z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego, 

jednak współcześni badacze podważają jej istnienie. Prawdopodobnie za podstawę 

legendy o Katarzynie z Aleksandrii posłużył życiorys Hypatii z Aleksandrii. 

Według tradycji była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która 

przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie 

krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza lub 

Maksymiana, żonę którego nawróciła na chrześcijaństwo. Wyrok śmierci zapadł po 

dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu 

mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego 

obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach; odstąpiono od łamania 

kołem po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie. 

Wśród najstarszych autorów, wspominających Katarzynę, byli święty Rufin i 

Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej. 

Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, filozofowie, gałązka palmowa, koło, na którym 

była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun. 
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XXXIII Niedziela Zwykła – Odpust ku 

czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
 

Ewangelia wg św. Marka 13,24-32. 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i 

księżyc nie da swego blasku. 

Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i 

chwałą. 

Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od 

krańca ziemi aż do szczytu nieba. 

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera 

soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 

Ojciec". 
 

List do Hebrajczyków 10,11-14.18.  

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele 

razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 

Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł 

po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg 

Jego. 

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za 

grzechy. 


