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Na wesoło
Rozmowa księdza z kandydatem na chrzestnego:
- Wierzy pan w Boga?
- Wierzę
- To dlaczego pana nie widywałem przed pandemią na niedzielnej Mszy?
- Bo moja wiara jest bezobjawowa.
- Jasiu czemu śpisz na lekcji?
- Nie śpię
- To powtórz moje ostatnie zdanie!
- Czemu śpisz podczas lekcji.
Opowiadanie
Lęk przed cudem
Pewnego razu Bóg postanowił wysłać na Ziemię swojego anioła, aby ten sprawił cud ludziom. Spośród całych zastępów wybrał jednego i powiedział mu, co ma uczynić. Anioł był bardzo dumny z tego, że to właśnie jemu Bóg zlecił tę misję. Obiecał Panu, że sprawi się najlepiej jak
potrafi.
Kiedy dotarł na ziemię, wszedł do baru leżącego przy jednej z głównych ulic miasta. Siedziała
w nim grupka łudzi. Mężczyzna w szarym garniturze, w wieku około czterdziestki, który opuścił
rodzinę dla innej kobiety i od dziesięciu lat nie widział ani swej żony, ani córki. Kobieta ta zostawiła go po ośmiu latach, ale on nie miał odwagi wrócić do domu po tym wszystkim, co się stało.
W barze był też starszy pan z kijem bilardowym w ręku, który głośno odgrażał się wszystkim, że
jest najlepszy i nikt z nim nie wygra w bilard. Obok niego piła kawę przy stoliku młoda dziewczyna, która przyjechała z prowincji do wielkiego miasta, by pracować w klubie nocnym. Miała zamiar pozostać tu przez dwa albo trzy miesiące, a potem rzucić tę pracę i zacząć żyć normalnie.
Wszyscy ci ludzie mocno trzymali się swoich postanowień. Mieli jeszcze jedną wspólna cechę
- każde z nich czegoś się obawiało. Mężczyzna w garniturze bał się zadzwonić do córki. Starszy
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pan drżał na samą myśl o tym, że ktoś potraktuje poważnie jego przechwałki i stanie z nim w
szranki. A dziewczyna bała się, że ktoś może ją skrzywdzić.
- Witajcie - powiedział anioł, który przybrał postać mężczyzny w średnim wieku. - Jestem
aniołem i chcę podarować wam cud.
- Nie żartuj sobie z nas, nieznajomy człowieku - odezwały się oburzone głosy
- Nie, to prawda. Uwierzcie mi. Rzeczywiście jestem aniołem i chcę wam podarować cud.
- Nie potrzebujemy twojego cudu, podaruj go komuś innemu - odparł mężczyzna z kijem bilardowym w ręku.
- Jak to, nie chcecie cudu? Przecież chcę dać go wam zupełnie za darmo. Nie pragnę niczego
w zamian.
- Chyba nie jesteśmy gotowi na przyjęcie cudu. Każdy z nas ma coś na sumieniu. Najpierw
musielibyśmy uporządkować nasze życie. Może wtedy ktoś z nas mógłby przyjąć ten dar.
- To nie jest tak, jak mówisz. Każdy czeka na cud, a gdy już go otrzyma, boi się, że będzie musiał zmienić swoje dotychczasowe życie i rozpocząć nowe
Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 25 października – 1 listopada 2020

Niedziela 25.10. – XXX Niedziela Zwykła+
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego
7:30 Iława: Za + Kazimierza Hylińskiego
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + żonę Marię Tyczyńską w 9 rocznicę śmierci, ++ z rodzin: Springer i Tyczyńskich oraz + Stanisława Faber
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Janinę Fiedor w 30 rocznicę śmierci, ++ rodziców Karola, Franciszkę i brata
Stanisława Fiedor oraz ++ Władysławę i Adama Daraż i ++ z rodziny
16:00 Różaniec

Poniedziałek 26.10.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Andrzeja Zawadę i ++ z rodziny
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 27.10.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za ++ rodziców Franciszkę i Marcina Socha; + brata Zdzisława i
bratową Elżbietę i ++ z rodziny
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Środa 28.10. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców i rodzeństwo Adelajdę i Władysława, brata Jana, bratową Krystynę; Jana i Helenę Kasprzyk; braci Kazimierza i Mariana, bratowe Helenę, Celinę, Marię i +
Grzegorza

Czwartek 29.10.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Iława: Za żyjących i zmarłych parafian

Piątek 30.10.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ Janinę i Józefa Dziurman, + Marię Wielgos, Roberta Kowalczyka oraz Józefę i Michała Górzańskich

Sobota 31.10.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Marię Wawrejko w 2 rocznicę śmierci i + męża Michała

Niedziela 01.11. – XXXI Niedziela Zwykła
Uroczystość Wszystkich Świętych
7:30 Kwiatków: Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Masiarz oraz Irenę i Władysława lachowskiego i ++ z rodziny
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + Ryszarda Stećko w 4 rocznicę śmierci
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ Józefa Czernichowskiego i Jacka Tomaszewskiego
15:00 Nabożeństwo i procesja na cmentarz (?)
17:00 Różaniec z wypominkami na cmentarzu w Kwiatkowie (?)
•
•

Dziś obchodzimy Uroczystość Poświęcenie Kościoła Własnego – czyli tzw. Kiermasz.
Dziś kolekta na raty kredytowe – z racji zaciągnięcia nowego kredytu, na remont dachu
kościółka w Iławie. Za tydzień na WSD i Kurię w Opolu.
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Z racji kolejnych obostrzeń wprowadzanych w naszym kraju (z powodu rosnącej liczby
zakażeń) – proszę obserwować naszego parafialnego Facebook oraz stronę internetową
(www.parafiakoperniki.pl) gdzie będą pojawiały się na bieżąco wszystkie informacje.
W przyszłą niedziele (01.11.) będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych, w
poniedziałek Dzień Zadusznych. Na razie nie ma żadnych decyzji co do obchodzenia Uroczystości – poza dekretem Biskupa. Poczekamy jeszcze w tym tygodniu na informacje –
czy zaostrzenia. Proponuje wcześniej nawiedzić cmentarze – w tygodniu, gdyby zabronili
nam odwiedzić je w Uroczystość. Proszę zadbać o porządek przy grobach – ze względu
na kłopoty z wywożeniem śmieci proponuje może zabrać część śmieci do domu i wrzucić do swoich odpadów segregowanych, bo w obecnej sytuacji ciężko jest mi dogadać się
z Ekomem o dodatkowe wywozy.
Zapraszamy na wspólny różaniec o godzinie 17:30. To już ostatni tydzień miesiąca października – potem na początku listopada jeszcze różaniec z wypominkami za naszych
zmarłych.
Wierni którzy nawiedzą kaplicę publiczną lub półpubliczną w Uroczystość Wszystkich
Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
Warunki uzyskania tego odpustu: modlitwa Ojcze nasz, Wierze i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Świętej.
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1. do 8. listopada i spełnią przepisane
wyżej warunki, mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.
Proszę o szanowanie miejsca spoczynku naszych zmarłych – szczególnie proszę o wrzucanie śmieci tylko do oznaczonych pojemników. Tym bardziej proszę o to teraz w okresie listopadowym, kiedy częściej zaglądamy na cmentarze pamiętając o naszych zmarłych.
Klasy IV-VIII przechodzą na tryb zdalny nauki w szkole. Przypominam wszystkim uczniom
o pilnowaniu Classroom, gdzie będą się odbywały zajęcia także z religii i korzystaniu z
Hangouts – na którym będziemy się razem komunikowali.
Do nabycia również prasa kościelna: Gość Niedzielny w cenie 6 zł, Mały Gość Niedzielny
w cenie 4,5 zł oraz nasza parafialna gazetka.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i przygotowanie na dzisiejsze świętowanie. Za tydzień
– Koperniki 34-40.

Dziękuję za wszelkie ofiary na naszą parafię. Szczególne podziękowanie tym, których stan naszego kościoła leży głęboko na sercu. Jeżeli ktoś chciałby złożyć jakieś ofiary z przeznaczeniem na remont, podaje numer konta Rady Duszpasterskiej z przeznaczeniem na ten cel:
BS w Otmuchowie o/Nysa 94 8872 1026 0031 5172 2000 0020
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