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Refleksja
Ciekawość życia, świadomość jego końca, nadzieje z tym związane – te uczucia towarzyszą
nam przez znaczną część naszego życia. Chcielibyśmy przeżyć życie dobrze, godnie, zdrowo i
szczęśliwie, umrzeć w domu, na własnym łóżku, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Ale czy to realne? Czy to możliwe? Czy też to tylko nasze „pobożne życzenia”?
Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Kościół przypomina nam słowa Pana wzywające
nas do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinniśmy przygotować się na to, dając zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do nawrócenia, które Pan Jezus do nas kieruje. Nie dajmy się
zwieść ludzkiej ciekawości, dociekając, kiedy „dzień Pański” nadejdzie. Bezużyteczne byłoby to
dociekanie, bo chociaż pewnym jest, że przyjdzie niezawodnie, to jednak kiedy i jak – wie tylko
Bóg. I chodzi tu nie tylko o ostateczne przyjście Pana, ale także o Jego nadejście przy końcu życia
ziemskiego każdego człowieka.
Każdemu z nas na przejście drogi naszego ziemskiego życia Bóg udzielił pewnych talentów:
daru życia, zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działania, różnych łask, miłości, osobistego
powołania. Rozdzielił te talenty w różny sposób, ale nie jest to niesprawiedliwe, bo każdy dostał
tyle, ile jest mu potrzebne do zbawienia. Nie jest ważne, czy dostało się dużo czy mało, ale ważne jest gorliwe używanie tego, co się otrzymało. Problem powstaje w momencie, gdy sami nie
wiemy, jak ich używać, jak je rozwijać, jak z nimi żyć.
Czasami nasze talenty wymagają rozwinięcia poprzez pracę, a czasami same wypływają na
wierzch, ale to tylko od nas zależy, czy je właściwie wykorzystamy, czy też zagrzebiemy w głębokim, dobrze ukrytym (także przed nami) schowku. Bóg wymaga, aby to, czego każdemu z nas
udzielił, zostało spożytkowane na służbę dla Niego i dla bliźnich.
Piotr Blachowski

Na wesoło
Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego przełożonego do
Aleksandrii.
- Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał ci kilogram pamięci. Po kilku
dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma.
- Abba, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, że ma dla ciebie
dziesięć kilo cierpliwości.
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Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze udział w cyrkowym pokazie tresury. Zaciekawiony pyta matkę:
- Kto tam siedzi?
- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, przecież widzisz, że wszyscy są za kratami.
Opowiadanie
Cebula
Fiodor Dostojewski napisał kiedyś historię o bogatej kobiecie, która była bardzo skąpa. Po
swojej śmierci została wtrącona przez diabła w morze piekielnego ognia.
Jej anioł stróż począł usilnie się zastanawiać, czy w jej życiu nie było jakiegoś momentu, który mógłby ją odkupić. Wreszcie przypomniał sobie pewne dawne zdarzenie i nie omieszkał powiedzieć o tym Bogu:
- Pewnego dnia ta kobieta podarowała jednemu żebrakowi cebulę ze swojego ogrodu.
Bóg uśmiechnął się do anioła:
- Dobrze. Dzięki tej cebuli będzie mogła się zbawić. Weź cebulę, pochyl się nad morzem piekielnego ognia, tak, aby kobieta się mogła jej uczepić, i wyciągnij ją stamtąd. Jeśli uda się jej
mocno złapać swego jedynego dobrego uczynku, wciągniesz ją do samego raju.
Anioł pochylił się, jak tylko mógł, nad morzem ognia i krzyknął do kobiety:
- Łap się czym prędzej cebuli!
Tak też zrobiła i natychmiast zaczęła wznosić się do nieba.
Lecz jeden z przebywających razem z nią potępieńców uczepił się rąbka jej spódnicy i wzbił
się wraz z nią w górę: jeszcze inny grzesznik złapał się stopy pierwszego i również poleciał razem.
W ten sposób stworzył się długi ogonek lecących w niebo osób, które uczepiły się kobiety, która
trzymała się kurczowo cebuli ciągnionej przez anioła.
Diabły były niepocieszone, że przez małą cebulkę całe piekło pustoszało.
Długi warkocz z ludzi dotarł już do niebiańskich wrót. Kobieta jednak była niepoprawnie skąpa i kiedy, dokładnie w tym momencie, spostrzegła, jak wiele grzeszników uczepiło się jej spódnicy, krzyknęła:
– Cebula jest moja! Tylko moja! Zjeżdżajcie stąd...
W tej samej chwili cebula rozpadła się i kobieta razem z pozostałymi osobami znalazła się
znowu w morzu ognia. A niepocieszony anioł stróż pozostał sam przed rajskimi wrotami.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 15 – 22 listopada 2020
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
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11:00 Koperniki: Za ++ z rodzin: Duraj, Kacik, Wróbel, Przybysz, Tram oraz ++ Stanisława Kurmańskiego i Adama Łaciaka

Poniedziałek 16.11. – Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry w Opolu
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Krystynę Stachurę
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 17.11. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i dar zdrowia w intencji Franciszka Janikowskiego z okazji 2 urodzin
Po Mszy na stronie parafialnej spotkanie dla uczniów klasy VII (zdalnie)

Środa 18.11. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: W pewniej intencji

Czwartek 19.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława oraz brata Tadeusza

Piątek 20.11. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ z rodzin: Wilk i Ziółkowskich

Sobota 21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Ryszarda i Janinę Płócienników i ++ z rodziny z obu stron

Niedziela 22.11. – XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa – Króla Wszechświata
7:30 Koperniki: Za + Kazimierza Hylińskiego
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + Dariusza Rasławskiego w 28 rocznicę śmierci
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10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Mazurkiewicza (od teściów)
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Dziś kolekta na sprawy parafialne.
W najbliższą niedzielę 15 listopada obchodzić będziemy 4. Światowy Dzień Ubogich pod
hasłem: «Wyciągnij rękę do ubogiego» (Syr 7,32). W obecnym czasie ze względu na
trwającą pandemię nie jest możliwe spotkanie w licznym gronie przy wspólnym stole,
tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. W ramach obchodów diecezjalnych Biskup Opolski odprawi Mszę św. w intencji ubogich i potrzebujących w katedrze o godz.
12.00.
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.
Każdy kościół ma swoje wielkie daty... Data wybudowania, poświęcenia. Do tych dat należy tez data rozpoczynania remontów. W czwartek 12.11.2020 rozpoczęliśmy remont
kościoła pw. św. Heleny w Iławie. Po mszy z kościoła zabrałem Najświętszy Sakrament,
rzeczy które dało się przenieść zostały wyniesione do świetlicy wiejskiej (Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Iławy dziękuje za wsparcie i udostępnienie świetlicy) i od piątku były stawiane rusztowania na zewnątrz i wewnątrz. Stąd wszystkie msze z Iławy zostaną przeniesione do Kopernik.
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 54-60.

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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