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Refleksja
Świat coraz bardziej przypomina choinkę, z wielością bombek i światełek oraz nieustannym
globalnie nudnym brzdękiem „Merry Christmas”, a nie cichą, trudną, acz pełną radosnego oczekiwania drogę do Betlejem.
Warunkiem tej drogi, nawet pośród sympatycznych błyskotek, jest przyjęcie Obecności.
Przyjęła Ją Maryja – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Zgodziła się na Inną Obecność Boga w swoim życiu, na przyjęcie Słowa, na bycie Matką Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Przyjęcie przez Maryję było ciche, nieznane, odległe od tego, co jej współczesnym wydawało się najważniejsze dla ich losu, dla losów ich świata. Objawienie tej Obecności,
objawienie Jezusa Chrystusa światu, zaczęło się w betlejemską noc narodzin. Maryja miała świadomość, że to wielkie działanie Boga, otoczenie i przeniknięcie Jej życia Bożą Obecnością zmieniło je. Pozwoliło na radość – „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu moim Zbawcy. (...)
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Radością swą Maryja dzieliła się z Elżbietą, z Józefem, później – w ową cichą, świętą noc –
włączyli się w nią i pasterze. Nigdy jednak nie była to radość oderwana od pełnej świadomości
jej źródła – od Obecności.
Liturgia ostatnich dni Adwentu zaprasza nas do nauki takiego właśnie nierozdzielania, nieodrywania tego, co przeżywane wewnątrz, od tego, co zewnętrzne, radosne, pełne dźwięków, zapachów i tak koniecznej, zapobiegliwej krzątaniny.
Jest jeszcze do zbadania, czy jestem już otwarty na radość i na jej źródło – Obecność. Jeśli w
sercu więcej jest błyskotek niż ciszy wskazującej na Obecność, to warto coś zmienić.
o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Na wesoło
Stary zgorzkniały wdowiec objaśnia dzieciom stworzenie Ewy:
- Pan Bóg, przed wzięciem jednego żebra Adamowi, dał mu środek nasenny i powiedział:
„Śpij spokojnie, synu, bo ostatni raz możesz to uczynić”
Co się stanie jeśli odpadną ci ręce?
Nie będziesz mógł ich podnieść...
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Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 20 – 27 grudnia 2020
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
11:00 Koperniki: Za ++ Władysława i Weronikę Mrowiec, ++ rodziców z obu stron, ++ Stefana i
Antoniego Wąchała, Jana Mrowiec oraz Władysława i Rozalię Dejnaka

Poniedziałek 21.12.
6:30 Koperniki: Za + Jana Cebulę; ++ rodziców z obu stron i ++ z rodzeństwa
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Wtorek 22.12.
6:30 Koperniki: O Boże błogosławieństwo w intencji ks. Janusza Okrzesika
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Środa 23.12.
6:30 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę
8:00 Świąteczne odwiedziny chorych
18:00 Koperniki: Za + męża Janusza Anusza w 1. rocznicę śmierci

Czwartek 24.12. – Wigilia uroczystości
6:30 Koperniki: O Boże błogosławieństwo w rodzinie
22:00 Koperniki: Pasterka – czyli Pierwsza Msza o Narodzeniu Jezusa Chrystusa

Piątek 25.12. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9:00 Koperniki: Za + Kazimierza Hylińskiego
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Aleksandra i Marię Gruszeckich; ++ brata i siostry oraz ++ Mieczysława i Józefę Janik i Annę Imielską

Sobota 26.12. – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
7:30 Kwiatków: Za ++ Jana, Katarzynę i Mikołaja Żukrowskich; Marię, Józefa i Franciszka Bulla
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9:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i dar zdrowia w intencji Vanessy Fecko z okazji 5 rocznicy
urodzin
11:00 Koperniki: Za + ojca Mieczysława Trzcińskiego, ++ rodziców Jadwigę i Janusza Bogdaników, ++ Martynkę, Krzysztofa i Jacka i dziadków z rodzin: Biegun i Trzcińskich
12:30 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od żony)

Niedziela 27.12. – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
7:30 Kwiatków: Za żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + Stanisława Mazurkiewicza w 20 rocznicę śmierci i + żonę Helenę
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Nogę
15:00 Kolędowanie dzieci przy żłóbku
•

•

•

•
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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.
Okazja do spowiedzi świętej. Spowiedź przedświąteczna jest niemożliwa w formie jaką
znamy od lat. Dlatego w ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zapraszam
do spowiedzi codziennie o godzinie 17:30 – przed roratami. Razem z księdzem kapelanem dyżurujemy wtedy w konfesjonałach przenośnych (w nawach bocznych).
Ustawianie choinek. W poniedziałek wieczorem stawiane będą choinki w kościele – proszę o osoby które deklarowały swoje choinki do kościoła, by do poniedziałku je dostarczyć na plac przed kościołem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy te choinki
obiecali. Bóg zapłać w imieniu wszystkich parafian!
Strojenie szopki. We wtorek będziemy stawiali szopkę w kościele – gdyby ktoś z ósmoklasistów był chętny do pomocy w noszeniu figurek – to zapraszam na godzinę 16:30.
Świąteczne odwiedzenie chorych. W środę przedświątecznie odwiedzę chorych – wiem,
ze to łączy się z pewnym ryzykiem, więc jeżeli ktoś z chorych ma obawy przed taką wizytą, albo sam jest przeziębiony – to proszę o informację – wtedy odwiedzę następnym razem danego chorego.
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W czwartek przypada Wigilia Uroczystości Narodzenia pańskiego. Zachęcam do religijnego przeżycia tego dnia i zachowania tradycji: wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i alkoholu, łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu
Ewangelii, życzenia i śpiew kolęd.
Pasterka. tak jak pisałem, Msza święta o Narodzeniu Jezusa Chrystusa będzie w tym roku
wyjątkowo o godzinie 22:00. Będzie transmitowana i na stronie parafialnej i na naszym
parafialnym Facebook`u.
Tradycje na św. Szczepana. W drugi dzień świąt tradycyjnie będę święcił owies – zapraszam do kultywowania naszych parafialnych tradycji.
Jak zawsze chcemy też z dziećmi kolędować przy żłóbku Jezusa Chrystusa – jako, że
Świętych Młodzianków przypada w poniedziałek – to zapraszam w niedzielę na godzinę
15:00 do kościoła jak co roku, by wspólnie śpiewać na cześć Pana Jezusa. Każdy, kto gra
na jakimś instrumencie, może również przynieść swój instrument i zaprezentować nam
kolędę.
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 88-95 (a może uda się przyjść w środę przed Wigilią, żeby na święta było posprzątane?)

•
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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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