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Refleksja
Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne
szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i
przykłady do naśladowania.
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia
Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych.
Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV, który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na
kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni
wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono, co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej.
Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada.
W 935 r. papież Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i
niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.
Na wesoło
- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek - Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do
podziału. To na każdego będzie po osiem.
- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć baryłek na dwóch, to będzie po pięć, nie po
osiem.
- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!
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Jasiu oświadcza tacie:
- Tato! Ja już umiem pisać.
- Świetnie synku! Co napisałeś?
- Skąd mam wiedzieć jak nie umiem czytać?
Opowiadanie
Most
Rolnik i jego syn wędrowali w kierunku pobliskiej wioski na doroczny targ. Droga przebiegała
przez kamienny mostek, spękany i chwiejący się nad wezbraną rzeką. Dziecko wystraszyło się.
- Ojcze, myślisz, że mostek wytrzyma? – spytało.
Ojciec odpowiedział:
- Będę trzymał cię za rękę, mój synu.
I chłopiec wsunął rękę w dłoń ojca. Z wielką ostrożnością przekroczył most u boku swojego
ojca i doszli do miejsca przeznaczenia.
Wracali, gdy zapadał zmrok. Gdy wędrowali, malec zapytał:
- A rzeka, ojcze? Jak zdołamy przekroczyć ten niebezpieczny most? Boję się!
Mężczyzna, silny i masywny, wziął na ręce małego i powiedział do niego:
- Zostań tu, w moich ramionach, a będziesz bezpieczny.
Kiedy rolnik szedł naprzód ze swoim cennym ciężarem, chłopczyk głęboko zasnął.
Następnego ranka mały obudził się cały i zdrowy w swoim łóżeczku. Światło słoneczne wpadało przez okno. Malec nawet nie zauważył, kiedy został przeniesiony nad rozszalałym strumieniem i znalazł się z dala od mostu.
Taka jest śmierć.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 1 – 8 listopada 2020
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 Różaniec z wypominkami w kościele w Kopernikach
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Poniedziałek 02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dzień Zadusznych
9:00 Iława: Za wszystkich wiernych zmarłych
16:00 Koperniki: Za ++ rodziców Genowefę i Józefa Biegun, ++ brata Kazimierza, szwagra Jana
Baś; ++ dziadków i babcie z rodzin: Bigos, Biegun i Staliś oraz + księdza Herberta Potempę
17:00 Różaniec z wypominkami w Kwiatkowie
18:00 Kwiatków: Według intencji Ojca Świętego
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 03.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Natalii Wojdyło z okazji
20 rocznicy urodzin

Środa 04.11. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od rodziny Szwedkowicz)

Czwartek 05.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Iława: Za + Weronikę Kaput w 26 rocznicę śmierci, + Stefana Kaput i ++ z rodziny

Piątek 06.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Helenę Kurczyńską w 1 rocznicę śmierci oraz + Mariana Kurczyńskiego; ++
dziadków Leona i Wiktorię Kurzeja, Tadeusza Kurzeję, Marię i Michała Gawlasów
Po Mszy Świętej zmiana tajemnic różańcowych

Sobota 07.11.
8:00 Odwiedziny chorych w parafii
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Marii Hulbój w 50 rocznicę urodzin
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Niedziela 08.11. – XXXII Niedziela Zwykła
7:30 Iława: Za ++ rodziców Helenę i Mieczysława Majcherów, Józefa Szumnego, Jana Mazurkiewicza, Stanisława Zielińskiego i ++ z rodziny
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + męża Bronisława Maziarza w 22 rocznicę śmierci, + mamę WQiktorię Foryś,
Ojca Jana wójcika, ++ dziadka Michała Foryś i ciotkę Bronisławę
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Zofię i Józefa Tokarczyków, + Władysława Szewczyk, ++ siostry:
Teresę Mikos i Józefę Jodłowiec, ++ Waldemara Jodłowiec, Daniela Górnik i Zenona Szewczyka
•
•

•
•
•

•

•
•
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•

Dziś kolekta na WSD i Kurię w Opolu.
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.
Dziś (01.11.) obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, w poniedziałek Dzień Zadusznych. O godzinie 15:00 różaniec z wypominkami w kościele w Kopernikach.
Zapraszamy na wspólny różaniec z wypominkami o godzinie 17:30.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek zmiana tajemnic
różańcowych po mszy wieczornej, a w sobotę od godziny 8:00 odwiedzę chorych w parafii (proszę zgłosić ewentualnie, czy ktoś dodatkowy jest, albo jeżeli ktoś z powodu choroby odwołuje wizytę – nie chce wchodzić na siłę do domów).
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.
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 41-46.
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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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