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Refleksja
Jezus, zwracając się do swoich uczniów, mówi: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały”. Jest to uroczyste
wprowadzenie historii sądu ostatecznego. Jezus przeżywszy ziemską egzystencję w pokorze i
ubóstwie, ukazuje się obecnie w przynależnej Jemu Boskiej chwale, otoczony orszakami anielskimi.
Cała ludzkość jest wezwana by stanąć przed Nim, a On wypełnia swą władzę oddzielając jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Do tych, których postawił po swojej
prawicy mówi: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Sprawiedliwi są zaskoczeni, ponieważ nie pamiętają, aby kiedykolwiek spotkali Jezusa, a tym bardziej pomogli mu w
ten sposób; ale On stwierdza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
To słowo nigdy nie przestaje nas uderzać, ponieważ ukazuje nam, jak daleko posuwa się miłość Boża: aż po utożsamienie się z nami, ale nie wtedy, gdy dzieje się nam dobrze, gdy jesteśmy
zdrowi i szczęśliwi, ale wręcz przeciwnie – kiedy jesteśmy w potrzebie. I w ten ukryty sposób On
pozwala się spotkać, wyciąga do nas rękę jak żebrak.
Tak Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną miłość bliźniego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, królewskość Boga: solidarnego
z cierpiącymi, aby wszędzie wzbudzić postawy i uczynki miłosierdzia.
Papież Franciszek

Na wesoło
Wielu ojców pustyni żyło długo, nawet ponad sto lat. Należał do nich abba Izajasz. W dniu
setnej rocznicy jego urodzin przyszedł go odwiedzić znacznie młodszy brat i powiedział:
- Przyszedłem tutaj, ojcze, podzielić z tobą radość z powodu lat, które przeżyłeś. I mam
nadzieję w przyszłym roku świętować z tobą sto pierwszą rocznicę twych urodzin.
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- Ja też mam taką nadzieję – odpowiedział starzec – bo wydaje mi się, że zdrowie masz
wspaniałe.
Pani na lekcji języka polskiego pyta Jasia:
- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe.
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, szóstka.
Opowiadanie
Podpora
Wiotki pień drzewka w ogrodzie przywiązano do mocnego jesionowego pala. Służył drzewku
jako podpora i pomagał, by mógł wzrastać prosto.
Gdy wiatr zapraszał do tańca, dorastające drzewko poruszało swą coraz bujniejszą koroną,
zaczynało się kołysać i krzyczało:
- Zostaw mnie, proszę, dlaczego mnie tak sztywno trzymasz? Popatrz tylko, wszyscy kołyszą
się z wiatrem. Dlaczego ja muszę stać nieruchomo?
- Bo się złamiesz – odpowiadał nieugięcie drewniany pal. – Poza tym mógłbyś przyjąć brzydką pozycję, wyrosnąć na karłowate, pokrzywione drzewo.
- Jesteś stary i zazdrosny. Zostaw mnie w spokoju!
Młode drzewo ze wszystkich sił chciało się uwolnić, lecz stary słup opierał się zdecydowanie,
twardziej i bardziej uparcie niż zwykle.
Pewnego letniego wieczoru, zapowiadany przez gromy i błyskawice, nadciągnął huragan,
któremu towarzyszyło ostre gradobicie. Szarpane wściekłymi szponami wiatru drzewko całe
trzeszczało, a jego korona chwilami dotykała ziemi. Silniejsze porywy niemalże wyrywały go z
korzeniami.
- To już koniec – myślało drzewko.
- Wytrwaj! – wykrzyknął stary pal. Zebrał wszystkie swe siły i stawił czoła nawałnicy. To była
długa i wyczerpująca walka. Lecz w końcu drzewko ocalało, natomiast stary pal umarł, przełamany na dwa nędzne kikuty.
Młode drzewo zrozumiało i zaczęło płakać.
- Nie zostawiaj mnie! Nadal bardzo cię potrzebuję!
Jego wołanie pozostało bez odpowiedzi.
Kawałek pala pozostał przywiązany do pnia drzewka, tak jakby w ostatnim objęciu.
Dzisiaj przechodnie patrzą ze zdziwieniem na mocne drzewo. W wietrzne dni wydaje się, że
kołysze ono z czułością stary kawałek suchego drewna.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 22 – 29 listopada 2020
Niedziela 22.11. – XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa – Króla Wszechświata
7:30 Koperniki: Za + Kazimierza Hylińskiego
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Za + Dariusza Rasławskiego w 28 rocznicę śmierci
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Mazurkiewicza (od teściów)

Poniedziałek 23.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + ojca Michała Olejnika, + męża Józefa Pilichiewicza i + Władysława Gilewicza
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 24.11. – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Marzeny i Stanisława oraz ich
dzieci Marcina, Łukasza i Grzegorza
Po Mszy na stronie parafialnej spotkanie dla uczniów klasy VI (zdalnie)

Środa 25.11.Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Katarzynę Suchecką (od koleżanek)

Czwartek 26.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Kanię w 22 rocznicę śmierci

Piątek 27.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Sobota 28.11.
17:00 Adoracja i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Niedziela 29.11. – I Niedziela Adwentu
7:30 Kwiatków: Za ++ Władysławę i Władysława Michaliszyn i ++ z rodziny
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Za + Franciszka Dzikiego w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Józefa Kotygina i ++ z rodziny
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Dziś kolekta na sprawy parafialne.
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.
Zbliża się czas rorat. Piękny czas Adwentowych spotkań i zamyśleń. Niestety w czasie
pandemii musimy dbać o przestrzeganie pewnych wyznaczonych standardów. Jako, że
na obecną chwilę w kościele może być tylko 49 osób – nie licząc służby liturgicznej i kapłana – zdecydowałem się wprowadzić dodatkową mszę roratnią: o 6:30 dla dorosłych z
rozważaniami o aniołach i o 18:00 dla dzieci z rozważaniami z Małego Gościa Niedzielnego. Zapraszam wszystkich chętnych do zarezerwowania sobie czasu na wspólną modlitwę!
Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej informuje, iż Caritas Diecezji Opolskiej przygotował
27. edycję Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom. W bieżącym roku po raz kolejny pieniądze z Wigilijnego Dzieła przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów pomocowych dla najmłodszych, które zorganizują Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas w ramach «Konkursu na Wyobraźnię Miłosierdzia». Nabywając świece Wigilijnego
Dzieła wierni składają ofiary w wysokości 12 złotych za dużą i 5 złotych za małą. Ofiary za
świece są jednakowe w całej Polsce.
W przyszłą niedzielę pobłogosławię opłatki, które będzie można już nabywać i rozsyłać
do najbliższych za granicę z życzeniami świątecznymi. Będą również już dostępne świece
Caritas: duże – 12 zł; i małe – 5 zł. Jak zwykle w ten sposób z tyłu kościoła otworzy się
nasz mały kiermasz.
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.
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 61-66.

~4~

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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