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Refleksja
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego”.
Wielkość św. Jana Chrzciciela wynika przede wszystkim z jego szczególnej relacji do Boga, a
zwłaszcza do Jezusa Chrystusa. Jan jest bardzo wyrazistym świadkiem tego, co w człowieku (i z
człowiekiem) potrafi dokonać Bóg. W języku hebrajskim imię Jan oznacza „Bóg jest łaskawy”.
Niektórzy tłumaczą „Bóg się zmiłował”. I w jednym, i w drugim wypadku chodzi o to samo: gdyby nie Bóg, Jan nie byłby tym Janem, wielkim i świętym. Przypomina się tu wyznanie francuskiego pisarza Alberta Camusa: „Czy można być świętym bez Boga? To jedyny konkretny problem,
który mnie dziś zajmuje”. Dla Camusa już samo istnienie Boga było problematyczne, stąd tak
trudno mu było uwierzyć w prawdziwą świętość człowieka. Dla pierwszych chrześcijan oczywiste
było nie tylko to, że Bóg istnieje, ale również to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, że uzdrawia i
zbawia, że jest wierny swoim obietnicom, że to sam Bóg przychodzi, aby nam pomóc zło dobrem
zwyciężać. Jako pierwszy ogłosił to, a potem życiem swoim dowiódł „człowiek posłany od Boga”
- św. Jan Chrzciciel.
Gdy dzisiaj wsłuchujemy się w ten adwentowy „głos wołającego na pustyni”, głos wzmocniony doświadczeniem dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, lepiej rozumiemy, że gdy Bóg przychodzi, nie można żyć po staremu. I dopóki nie będziemy unikać „wszystkiego, co ma choćby
pozór zła”, ciągle będą kłopoty z powtórnym przyjściem Chrystusa.
ks. Antoni Dunajski

Na wesoło
Pewien nowo mianowany kardynał skarżył się papieżowi, że nowa godność jest ponad jego
siły, bo i tak już z trudem dźwiga obowiązki kapłana i biskupa. Jan XXIII, uśmiechając się, odpowiedział:
- Eminencjo, mnie też czasami nachodzą takie myśli. Modlę się wówczas do mego Anioła
Stróża, a on mi mówi: „Giovanni, Giovanni – nie bierz siebie tak bardzo na serio”
- Kochanie idę na 5 minut do Krysi - mówi żona do męża - tylko nie zapomnij mieszać bigosu
co pół godziny
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Opowiadanie
Góry
Dawno temu w osadzie na nizinie u stóp Andów żyło pokojowe plemię. Pewnego dnia groźna banda rozbójników, którzy mieli swą kryjówkę pośród wysokich górskich szczytów, zaatakowała osadę.
Wśród łupów znalazło się dziecko jednej z rodzin nizinnego plemienia. Zbójcy uprowadzili je
w góry.
Ludzie z nizin nie wiedzieli, jak pokonać góry. Nie znali żadnego ze szlaków używanych przez
ludzi z gór, nie potrafili znaleźć tamtych ludzi ani odszukać ich śladów na górskich drogach.
Mimo to wysłali grupę swoich najlepszych wojowników, aby udali się w góry i przyprowadzili
dziecko do domu. Ludzie ci próbowali się wspinać najpierw w jeden sposób, później w inny. Próbowali jednej ścieżki, później innej. Po wielu dniach i wysiłkach udało im się podejść zaledwie
kilkaset metrów wzwyż. Czując swą całkowitą bezsilność, ludzie z nizin uznali się za pokonanych i
zaczęli przygotowania do powrotu do osady w dole.
Kiedy już wracali, ujrzeli matkę dziecka, zmierzającą w ich kierunku. Zorientowali się, że
schodzi z gór, na które nie udało im się wspiąć. A potem zobaczyli, że niesie na plecach dziecko.
Jak jej się to udało?
Jeden z członków grupy pozdrowił ją i powiedział:
- Nie udało się nam wspiąć na te góry. Jak ty dokonałaś tego,
czego nie potrafiliśmy my, najsilniejsi mężczyźni z osady?
Kobieta, wzruszając ramionami, rzekła:
- To nie było wasze dziecko.
Bóg powiedział do każdego z nas: „Tyś jest moim synem umiłowanym. Ty jesteś moim dzieckiem”. I nic ani nikt nie przeszkodzi Mu w zaprowadzeniu nas do domu.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Pełna skuteczność Ofiary, którą wierni składają Ojcu Niebieskiemu we Mszy św., wymaga
jeszcze jednego elementu: mianowicie koniecznym jest, by wierni samych siebie składali w ofierze. To poświęcenie się zresztą nie ogranicza się do Ofiary liturgicznej. Książe Apostołów pragnie,
abyśmy przez to samo, że jako kamienie żywe jesteśmy zbudowani na Chrystusie, mogli jako
„kapłaństwo święte złożyć ofiary duchowne przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. A Paweł
Apostoł tymi słowy zachęca chrześcijan wszystkich czasów: „Proszę was tedy… abyście wydawali
ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 13 – 20 grudnia 2020
Niedziela 13.12. – III Niedziela Adwentu – Gaudete
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + mamę Jadwigę Łatak w 8 rocznicę śmierci (od syna Józefa)
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
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11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Ludwikę i Władysława Bułków i ++ z rodziny

Poniedziałek 14.12. – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła
6:30 Koperniki: Za żyjących i zmarłych parafian
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
19:00 Katecheza biblijna dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 15.12.
6:30 Koperniki: Za żyjących i zmarłych parafian
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Środa 16.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: W pewnej intencji

Czwartek 17.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Piątek 18.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża dla Nikodema Malesy z okazji 2 urodzin i jego brata Tomasza

Sobota 19.12.
17:00 Adoracja i okazja do spowiedzi
18:00 Koperniki: W intencji rocznego dziecka, jego rodziców i chrzestnych: Zofia Łoza

Niedziela 20.12. – IV Niedziela Adwentu
7:30 Koperniki: Za ++ rodziców Marię i Michała Wawrejko i ++ rodzeństwo z obu stron
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ Stanisławę i Franciszka Szewczuk, Andrzeja, Kazimierza i Czesława Kachel
oraz Annę Bugajską
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
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11:00 Koperniki: Za ++ Władysława i Weronikę Mrowiec, ++ rodziców z obu stron, ++ Stefana i
Antoniego Wąchała, Jana Mrowiec oraz Władysława i Rozalię Dejnaka
•
•

•

•

•

•
•
•

W III tygodniu adwentu obchodzimy kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Przypominam jednocześni o pielęgnowaniu rodzinnych tradycji świątecznych.
Dziś kolekta sprawy parafialne. 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. Wpłat można dokonywać na numer konta, które
znajdziemy w gazetce parafialnej.
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.
Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o
oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze
ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […].
Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
(Opolu lub Raciborzu).
Odpowiadając na prośbę Przewodniczącego KEP, Biskup Opolski zaprasza do włączenia
się w proponowaną przez Instytut Pamięci Narodowej inicjatywę uczczenia pamięci ofiar
stanu wojennego: «Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło wolności». Akcja ta polega
na postawieniu w oknie swoich domów/mieszkań zapalonych świec dnia 13 grudnia br.
o godz. 19:30, co ma być bezpośrednim nawiązaniem do historycznych gestów św. Jana
Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13
grudnia 1981 r. w ten właśnie sposób - w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.
Opłatki można już nabywać. Są 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 81-87.

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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