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Refleksja
Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas liturgicznego przygotowania
do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Maryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to czas
prawdziwej nadziei dla wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże
się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie” (Mk 14,38).
„Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, ale ciało słabe” (Mt 26,41). „Czuwajcie i bądźcie
mocni w wierze” (1 Kor 16,13). „Czuwajcie wytrwale” (Ef 6,18). „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” (1
P 5,8).
W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie: że człowiek, istota
historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o własnych siłach z przytłaczających go
słabości, przywar i grzechów. Każdy chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być
pewny swego wytrwania i że największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają, iż
doszli do tego stopnia równowagi, że nie potrzebują żadnego środka ostrożności. Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan stara się pozbawić nas radości wiary i
nadziei chwały życia wiecznego. Zawsze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach.
Trzeba więc czuwać, wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może zawładnąć nami smutek i zniechęcenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie! W czasie roratnich
nabożeństw wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”.
Prośmy też o wstawiennictwo Maryi Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania
mogli czuwać z Nią, z naszymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej
wyrosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań - w głębi naszego jestestwa - oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schronienie w ręku Boga.
ks. Jan Kochel

Na wesoło
Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się grupa francuskich
spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII:
– Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić was do poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba.
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Idzie sobie mamut przez pustynię i nagle stratowało go stado słoni. Wstaje z trudem i rozgoryczony mówi:
- Ach, ci skinheadzi!
Opowiadanie
Razem
Rekruci codziennie wychodzili biegać, ale tym razem było inaczej. Zaczynali rozgrzewkę
przed świtem, jak tylko wyskoczyli z prycz. Odbywali służbę w specjalnym wojskowym korpusie
antyterrorystycznym, zatem byli przygotowani na wysiłek, a nawet na wycieńczenie fizyczne.
Lecz te ćwiczenia nie miały nic wspólnego z dotychczasowym, codziennym bieganiem w koszulkach i rytmicznym śpiewem.
Tym razem biegli w bojowych mundurach. Jak zwykle rozkaz brzmiał:
- Wyruszacie razem, biegniecie razem, pracujecie jako jedna drużyna i wracacie razem. Jeśli
nie uda wam się wszystkim powrócić, nie powracajcie wcale!
Podczas drogi ból, pragnienie, wysiłek zaczęły otępiać umysły i w biegnącej formacji można
było zauważyć coś niepokojącego.
W piątym rzędzie, w centrum plutonu, jeden z młodzieńców nie nadążał: nogi poruszały się,
ale nie utrzymywał rytmu całej grupy. Był to Sandri, chudy chłopak o rudych włosach. Głowa kiwała mu się na boki. Chłopak przeżywał trudne chwile: zaczynał ustawać.
Nie tracąc rytmu, rekrut po jego prawej stronie przesunął się i wziął od niego ciężki karabin.
Chłopak o czerwonych włosach na jakiś czas odzyskał siły, ale wkrótce potem oczy zaszły mu
mgłą i z trudem poruszał nogami. Znowu głowa zaczęła mu się kiwać.
Tym razem przysunął się rekrut z jego lewej strony, wziął od niego hełm i kontynuując bieg
wsunął go sobie pod ramię. Teraz Sandri znów mógł biec.
Buty uderzały ciężko, w jednym rytmie, w pokrytą kurzem drogę. Tup, tup, tup, tup.
Sandri czuł się źle, bardzo źle: chwiał się i był bliski upadku, ale utrzymał się na nogach. Dwaj
żołnierze z tyłu wzięli od niego plecak i każdy z nich niósł go wolną ręką za jeden pasek. Sandri
skoncentrował resztki sił, jakie mu pozostały, wyprostował się i pluton kontynuował bieg - aż do
celu.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 29 listopada – 6 grudnia 2020

Niedziela 29.11. – I Niedziela Adwentu
7:30 Kwiatków: Za ++ Władysławę i Władysława Michaliszyn i ++ z rodziny
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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

Poniedziałek 30.11. – Święto św. Andrzeja Apostoła
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
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18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 01.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla siostry Wandy
Po Mszy na stronie parafialnej spotkanie dla uczniów klasy VIII (zdalnie)

Środa 02.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian

Czwartek 03.12. – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Piątek 04.12. – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
Po Mszy Świętej zmiana tajemnic różańca
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych pracowników kopalnie w Kamiennej Górze oraz
w intencji ich rodzin

Sobota 05.12.
17:00 Adoracja i okazja do spowiedzi
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Józefa i Genowefę Biegun, + brata Kazimierza, ++ dziadków oraz
+ ks. Herberta Potempę i szwagra Jana Baś

Niedziela 06.12. – II Niedziela Adwentu – Odpust Parafialny
7:30 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: O Boże błogosławieństwo w rodzinie Dziurman oraz o opiekę Anioła Stróża dla
Sary z okazji 5 urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Ku czci św. Mikołaja w intencji żyjących i zmarłych parafian (msza odpustowa)
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Dziś kolekta remontowa. W związku z tym, że bierzemy kolejny kredyt na spłacenie remontu kościoła w Iławie – ośmielam się zwrócić z prośbą o pomoc w przygotowaniu
pieniędzy na spłatę tego remontu.
Dziś poświęcę wieńce adwentowe na każdej mszy.
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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek zmiana
tajemnic różańca (wyjątkowo po mszy porannej), w sobotę nie będzie odwiedzin chorych – mam nadzieję, że przed świętami uda się chorych odwiedzić.
Odpust parafialny w tym roku inaczej niż zwykle. Nie zapraszamy księży na wspólne
świętowanie, nie zaprosiłem kaznodziei odpustowego – ale chcemy prosić naszego Patrona, by wstawiał się za nami, szczególnym w tym trudnym czasie. Suma odpustowa o
godzinie 11:00.
Zaczynamy roraty. 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!
Choinki… No właśnie, zastanawiam się, jaki jest sens dekorowania kościoła – skoro nie
wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale z drugiej strony mamy dość nienormalności – więc dbajmy o każdy okruch normalności. Jeżeli ktoś chciałby dać choinkę do kościoła – to się nią zaopiekuję. Udekorujemy w ten sposób ołtarz i szopkę.
Dziś 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.
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 67-73.

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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