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Refleksja
Zdumiewająca uczta weselna. Wszystko zapowiadało się dobrze: dziesięć druhen! Wyobrażamy sobie śliczne sukienki i śmiechy, pan młody nieco skrępowany, panna młoda urocza.
Ostre słowo burzy te marzenia: pięć druhen nazwanych zostaje „nierozsądnymi”. Uwaga pozostanie skupiona na nich, ich brak zdrowego rozsądku zostanie bezlitośnie wypunktowany. Nie
ma potrzeby zastanawiać się nad pięcioma pannami „roztropnymi”, które brutalnie odmawiają
podzielenia się swoją oliwą - nie to jest problemem. Przypowieść wytycza swoją drogę, nie zajmując się elementami, które nie wiążą się z jej główną nauką.
Spróbujmy zatem zmierzać prosto do pouczenia, jakie daje nam ta brakująca oliwa. Brak
czego może uczynić nas ludźmi nierozsądnymi?
Człowiek nierozsądny to chrześcijanin, który dobrze wystartował, ale nie wytrzymuje tempa
i szybko powraca do zwykłego, niezbyt ewangelicznego życia. Pięć nierozsądnych panien wyobraża męstwo na krótką metę - ludzi, których zniechęca czekanie i którym dłuży się czas. Zerwą
się w popłochu na głos wołania: „Nadchodzi pan młody, nadchodzi czas spotkania!”.
A przecież myślimy o tym ostatecznym spotkaniu. Wiemy, że aby się ono udało, już teraz
trzeba spotykać Jezusa tu, na ziemi - w modlitwie, Eucharystii, Ewangelii, w sakramencie brata
(Mt 25,40). Ale to wszystko kosztuje, a my ociągamy się z uregulowaniem należności: „Jutro się
za to zabiorę”.
Być gotowym na wielkie wołanie to znaczy żyć w pełni - tak jak to tylko jest możliwe - tym,
co w tej chwili przeżywamy. „Duchowość chwili obecnej”, to znaczy właściwe wykorzystanie życia codziennego, czyni nas najlepszymi kandydatami na Spotkanie. Ewangeliczny sens czasu: oliwę na jutro kupuje się dziś - wytrwałą odwagą życia Ewangelią „na pełny etat”, niezależnie od
tego, jak długo będą trwały ciężkie dni.
André Seve

Na wesoło
- Jeśli utraciłeś wzrok, to dlaczego trzymasz przy sobie zapaloną lampkę? – zapytali bracia
pewnego niewidomego starca siedzącego przy brzegu ulicy.
- Aby ci, którzy przechodzą tędy nocą, nie wpadli na mnie.
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Idzie żółw bez skorupy po plaży i spotyka go drugi żółw i pyta:
- Ty, co ci się stało?
Na to ten odpowiada:
- Nic, z domu uciekłem.
Opowiadanie
U Fryzjera
Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli rozmawiać o różnych sprawach. Ni z tego, ni z owego, wywiązała się rozmowa o Bogu.
- Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje – powiedział fryzjer.
- Dlaczego pan tak uważa? - zapytał klient.
- Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się przekonać, że Bóg nie istnieje. Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że istniałoby tyle osób chorych? Istniałyby opuszczone dzieci?
Gdyby istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie byłoby cierpienia... Po prostu nie mogę sobie wyobrazić
Boga, który na to wszystko pozwala.
Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Nie chciał wywoływać niepotrzebnej dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient zapłacił i wyszedł. I w tym momencie zobaczył na
ulicy człowieka z długą zaniedbaną brodą i włosami. Wyglądało na to, że już od dłuższego czasu
jego włosy i broda nie widziały fryzjera. Był zaniedbany i brudny.
Wtedy klient wrócił i powiedział:
- Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją!
- Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem jednym z nich!
- Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie byłoby ludzi z długimi włosami i brodą, jak ten człowiek na ulicy.
- A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko niektórzy ludzie nie poszukują nas z własnej woli.
- No właśnie - powiedział klient - Dokładnie tak. Bóg istnieje, tylko niektórzy ludzie Go nie
szukają i robią to z własnej woli.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Jedynie Boski Zbawiciel, jako umiłowany Syn Ojca Przedwiecznego, znając Jego nieskończoną miłość, mógł zaśpiewać godny hymn dziękczynienia. To było już jego zamiarem i wolą, gdy
przy Ostatniej Wieczerzy „złożył dzięki”, a nie przestał tego czynić, wisząc na krzyżu. Nie zaprzestał dziękczynienia w Przenajświętszej Ofierze Ołtarza, która oznacza podziękowanie czyli czyn
Eucharystyczny, ponieważ „jest to rzecz zaiste godna i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna” (Pius
XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 8 – 15 listopada 2020
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
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9:00 Koperniki: Za + męża Bronisława Maziarza w 22 rocznicę śmierci, + mamę Wiktorię 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

Poniedziałek 09.11. - Święto Rocznicy Poświęcenia bazyliki Laterańskiej
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Krystynę Stachurę
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 10.11. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Waligórów; Juliannę i Zygmunta Supińskich, + Marcina oraz ++ z obu stron
Po Mszy na stronie parafialnej spotkanie dla uczniów klasy VIII (zdalnie)

Środa 11.11. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Janinę Ćwikowską, Helenę i Michała Zielezieckich i ++ Małgorzatę i Stanisławę Turzyńskie

Czwartek 12.11. – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Iława: Za + Krystynę Stachurę

Piątek 13.11. – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polskich
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Czesława Mikos w 30 dni po śmierci (od córki z wnuczkami i syna)

Sobota 14.11. – Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od rodziny Uniatowicz)
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Niedziela 15.11. – XXXIII Niedziela Zwykła
7:30 Kwiatków: Za + męża Stefana Moroń w 11 rocznicę śmierci
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ Edwarda, Jadwigę, Ludwika Kręcichwostów w kolejną rocznicę śmierci i za
++ dziadków i babcie z obu stron
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ z rodzin: Duraj, Kacik, Wróbel, Przybysz, Tram oraz ++ Stanisława Kurmańskiego i Adama Łaciaka
•
•

•

•
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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.
Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1. do 30. listopada i spełnią przepisane
warunki, mogą także uzyskać każdego dnia odpust zupełny 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.
W nawiązaniu do decyzji Biskupa Opolskiego zawartych w Dekrecie Ogólnym z dnia 16
października br. przypominamy, że zaplanowane na listopad br. wybory do Parafialnych
Rad Duszpasterskich zostały odwołane. Tym samym kadencja aktualnych członków PRD
zostaje przedłużona do wydania przez Biskupa Opolskiego kolejnych dyspozycji w tej
sprawie.
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 47-53.

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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