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Refleksja
Jezus jako prawdziwy człowiek żył i wychowywał się pośród innych dzieci, od których niczym
się nie różni. Miał swój dom i kochających rodziców, od których uczył się chodzić, mówić, pracować i kochać. Dzięki Maryi i Józefowi poznawał świat, a w miarę dorastania ujawniał coraz większą mądrość, szlachetność i dobroć wobec innych. Przez to ukazywał też w sobie szczególne działanie Bożej łaski, która przygotowywała Go do szczególnego posłannictwa. Kościół przywołując
wzór Świętej Rodziny chce nam przypomnieć, że pomimo prozy codziennego życia, miała ona
świadomość, że Bóg się o nią troszczy.
Jak zauważa św. Jan Paweł II, w małżeństwie chrześcijańskim nie chodzi jedynie o to, aby kochać się nawzajem. Lecz o to, by czuć obecność Jezusa i Jego kochać wśród swego małżeństwa i
rodziny. W konsekwencji zachęca małżonków, aby byli blisko Jezusa, jak Jezus jest blisko nich.
Dlatego wzywa, aby małżonkowie nie tylko szli za Chrystusem, ale również nieustannie pogłębiali z Nim swoją komunię. Aby nie odrywali nigdy od Niego oczu. Aby szukali Go myślą, sercem i
modlitwą. Aby pozostali w ramionach Chrystusa całe życie. Wówczas Chrystus staje się źródłem
ich świętości i jedności z Nim w codziennym życiu. Trwają w oblubieńczym zjednoczeniu z Nim
przez wzrost wiary, nadziei i miłości oraz rozwój modlitwy i życia sakramentalnego. Zatem małżonkowie dzięki sakramentowi małżeństwa mogą prowadzić głębokie życie duchowe, które będzie owocowało uświęceniem innych członków rodziny, a także innych ludzi.
Jeśli chcemy być podobni do Świętej Rodziny, musimy żyć wiarą
ks. Leszek Smoliński

Na wesoło
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem:
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!
Czym się różni promocja od Boga?
Bóg jest nieograniczenie miłosierny, a promocja niemiłosiernie ograniczona.
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Opowiadanie
Najcenniejsi
W 1140 roku cesarz niemiecki Konrad III zaczął oblegać twierdzę Weinsberg, gdzie schronili
się pragnący obalić go z tronu zbuntowani książęta. Pomimo ogromnej przewagi wojsk cesarskich twierdza broniła się dzielnie przez długi czas.
Nie mogąc zdobyć twierdzy siłą, cesarz postanowił zdobyć ją głodem. W miarę bowiem
upływu czasu coraz bardziej kurczyły się w twierdzy zapasy żywności. Nadszedł wreszcie taki
dzień, w którym obrońcy zrozumieli, że jeżeli nie poddadzą twierdzy, to cesarz rozgniewany długim oporem każe wymordować obrońców, a twierdzę obrócić w perzynę. Zaczęli więc negocjować warunki poddania. Wysłany do twierdzy cesarski poseł oznajmił, że kobiety, starcy i dzieci
będą mogli bezpiecznie opuścić twierdzę. Po dalszych rozmowach z obrońcami cesarz zgodził się
również na to, że kobiety mogą wynieść ze sobą z twierdzy najcenniejsze dla siebie rzeczy.
Trudno sobie wyobrazić zdumienie i konsternację cesarza i jego wojsk, kiedy na plecach kobiet opuszczających twierdzę zobaczyli ich mężów. Każda z niewiast niosła na swoich plecach to
co miała najcenniejszego, swego męża. Konrad III zbudowany odwagą i poświęceniem kobiet
dotrzymał słowa i pozwolił im spokojnie odejść.
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać
ks. Jan Twardowski

Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Ukończenie świętego obrzędu według przepisów liturgicznych nie zwalnia od dziękczynienia tych, którzy spożyli niebiański posiłek; owszem jest bardzo właściwe, aby po przyjęciu eucharystycznego daru i zakończeniu publicznych obrzędów skupili się w zażyłym złączeniu z Boskim
Mistrzem, Najczulej z Nim rozmawiali, tak jak na to okoliczności zezwalają” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 27 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021

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
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10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Nogę
15:00 Kolędowanie dzieci przy żłóbku

Poniedziałek 28.12. – Święto Świętych Młodzianków, męczenników
18:00 Koperniki: Za + Michalinę Kania w 9 rocznicę śmierci

Wtorek 29.12.
18:00 Koperniki: Za + Annę Wilk w rocznicę śmierci

Środa 30.12.
18:00 Koperniki: Za + Stanisława Bigosa i ++ z rodzin: Bigos, Hanczarek, Staliś i Biegun

Czwartek 31.12.
17:00 Koperniki: Msza dziękczynna na zakończenie starego roku 2020 – w intencji żyjących i
zmarłych parafian

Piątek 01.01.2021 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża i dar zdrowia w intencji Magdaleny i Zuzanny
11:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Władysławy Pohl w 80 rocznicę urodzin
(od dzieci, wnuków i prawnuków)

Sobota 02.01. – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
18:00 Koperniki: Za + Andrzeja Pawluk w 11 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron

Niedziela 03.01. – II Niedziela po Bożym Narodzeniu
7:30 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Klotyldy Nagórskiej z okazji 90 rocznicy
urodzin
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + wujka Kazimierza Hylińskiego (od rodziny Popławskich z Kasiny Wielkiej)
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Eugeniusza Kurowskiego w 12 rocznicę śmierci i + Martę Mrowiec w 5
rocznicę śmierci
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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. Wpłat można dokonywać na numer konta, które
znajdziemy w gazetce parafialnej. W przyszła niedzielę kolekta na WSD i Kurię w Opolu.
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.
Jak zawsze chcemy też z dziećmi kolędować przy żłóbku Jezusa Chrystusa – jako, że
Świętych Młodzianków przypada w poniedziałek – to zapraszam dziś 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.
W czwartek zakończenie Roku Pańskiego 2020. Zachęcam do wspólnego uczestnictwa w
Eucharystii o godzinie 17:00, by dziękować za wszystko, nawet za to, co było dla nas
trudne i bolesne.
W piątek (01.01.2021) uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu obchodzimy 54. Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Po mszy o godzinie 11:00
zmiana tajemnic różańcowych. Odwiedziny chorych były przed świętami – dlatego następne planuje w lutym – zobaczymy, co z moich planów wyjdzie.
Rok 2021 w Kościele powszechnym przeżywany będzie jako Jubileuszowy Rok Jakubowy.
W Santiago di Compostella, a także w wybranych kościołach stacyjnych na całym świecie, czciciele św. Jakuba (od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.) będą mogli zyskiwać odpust zupełny. Informujemy, że zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej na terenie diecezji opolskiej kościołami stacyjnymi będą: Bazylika Mniejsza św. Jakuba i
Agnieszki w Nysie, Kościół św. Jakuba w Raciborzu (filia kościoła farnego) oraz Kościół
św. Jakuba w Skorogoszczy
Do nabycia również prasa kościelna: Gość Niedzielny w cenie 10 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 96-102

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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