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Refleksja
Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą relację z Bogiem. „Z miłości przeznaczył nas
dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku
chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym” podkreśla św. Paweł. Natomiast św. Jan Ewangelista mówiąc o Słowie Wcielonym – Jezusie Chrystusie – wskazuje:
„Wszystkim tym... którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.
Zapewne nieraz widzieliśmy, jak dzieci chwalą się nawzajem przed sobą swoimi rodzicami.
Czasami nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub swojej mamie zalet, talentów, możliwości,
funkcji, zarobków. Czy my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, bierzemy z nich przykład i „chwalimy” się przed całym światem, że naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy dajemy świadectwo naszego
wybrania? Czy wykorzystujemy moc, którą otrzymaliśmy od Słowa Wcielonego?
W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczywszy w nowy rok kalendarzowy, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad swoją godnością dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, gdy zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”. Z
każdą godnością związane są pewne obowiązki. Z każdą godnością łączą się także określone zachowania, konkretny styl życia. Chrześcijanin został wybrany przez Boga do wypełnienia misji na
ziemi. Został postawiony w pewnym miejscu po to, aby inni mogli na niego patrzeć. Każdy chrześcijanin jest w jakiś sposób wyróżniony.
My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, winniśmy konsekwentnie
dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego oczekuje od nas świat. Tego
oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg
ks. Artur Stopka

Na wesoło
Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa wody w wino w
Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci:
- Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud?
Wstaje mała dziewczynka i mówi:
- Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa.
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Opowiadanie
Rozprężenie
Stary, szacowny mnich miał zwyczaj bawić się ze swoją oswojoną kuropatwą. Pewnego dnia
przyszedł do niego myśliwy i zdziwił się, że tak uduchowiony człowiek może w taki sposób spędzać czas. Mógłby przecież w tym czasie uczynić wiele dobrego i pożytecznego, pomyślał o nim.
Spytał zatem:
- Po co trawisz swój czas na zabawie? Po co kierujesz swoją uwagę na jakieś tam bezużyteczne zwierzę?
Mnich spojrzał na niego zdziwiony.
- Czemu łuk w twojej dłoni nie jest napięty?
- Nie wolno tego czynić - odrzekł myśliwy - Łuk straciłby swoją sprężystość, gdyby był zawsze
napięty. Gdybym chciał później wypuścić strzałę, nie miałby na to wystarczającej siły.
Mnich odpowiedział:
- Młody człowieku, tak jak ty dajesz swojemu łukowi chwile luzu, nie napinając go przez cały
czas, tak musisz również sam siebie wciąż na nowo rozluźniać i odprężać. Dotyczy to każdego
człowieka, mnie samego również. Jeśli nie będę się odprężał i po prostu bawił, wtedy nie starczy
mi energii w czasie dużego napięcia, wtedy zabraknie mi jej do czynienia tego, co konieczne i
wymagające wykorzystania wszystkich moich sił.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 3 – 10 stycznia 2021
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 4
rocznicę śmierci

Poniedziałek 04.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Wtorek 05.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Marię i Władysława Hernas w rocznicę śmierci
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Środa 06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
9:00 Koperniki: Za ++ Władysława Świgło w 1. rocznicę śmierci i Ludwikę Świgło w 10. rocznicę
śmierci
11:00 Koperniki: Za + córkę Elżbietę Adamczyk w 14 rocznicę śmierci i ++ rodziców Antoninę i
Franciszka Kalicińskich oraz + Barbarę Wiktorczyk

Czwartek 07.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Krystynę Stachurę

Piątek 08.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Kopernik 1-62

Sobota 09.01.
16:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Kopernik 63-do końca
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od córki Marzeny z rodziną)

Niedziela 10.01. – Niedziela Chrztu Pańskiego
7:30 Koperniki: Za + męża Bronisława Nagórskiego w 22 rocznicę śmierci; ++ rodziców i dziadków z obu stron i + brata Czesława
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Lili i Władysława Cwajnów z okazji urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Heleny i Zbigniewa Popławskich w 50.
rocznice ślubu (od dzieci wnuków i prawnuków)
•

Dziś kolekta na WSD i Kurię w Opolu. 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.
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•

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.
• 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – w czasie mszy poświęcę
kadzidło, kredę i wodę.
• 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 103 – do końca.
• Terminy mszy "kolędowych": 8 stycznia (piątek) o 18:00 - Koperniki 1-62; 9 stycznia (sobota) o 16:00 - Koperniki 63-do końca; 15 stycznia (piątek) o 18:00 - Siestrzechowice; 16
stycznia (sobota) o 16:00 - Nadziejów i Kamienna Góra; 22 stycznia (piątek) o 18:00 Morów 1-37; 23 stycznia (sobota) o 16:00 - Morów 38-66; 24 stycznia (niedziela) o
12:30 na mszy odpustowej - Kwiatków; 29 stycznia (piątek) o 18:00 - Iława.
• Dodatkowe informacje w ramach mszy kolędowych:
1. Bardzo prosimy, by przedstawiciel rodziny przyniósł do kościoła przygotowaną małą
kartkę np. wielkości pocztówki z wypisanym adresem i nazwiskiem rodziny, tak by pozostawiając ją w kościele, dał potwierdzenie obecności rodziny w życiu naszej Parafii i zaangażowania w życie Kościoła. Jeżeli któraś z rodzin, z poważnej przyczyny, nie może
wysłać swojego przedstawiciela na Mszę św. kolędową w ustalonym terminie, prosimy
by przyjść w innym dniu na Mszę św. kolędową.
2. Zachęcamy, by, albo bezpośrednio po powrocie do domu albo w najbliższym dogodnym
dla wszystkich domowników czasie, odprawić przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, według wzoru otrzymanego w świątyni, kropiąc mieszkanie
wodą święconą, oznaczając drzwi poświęconą kredą. Bądźmy na to spotkanie odpowiednio przygotowani. Dołóżmy wszelkich starań aby, w miarę możliwości, wszyscy domownicy byli obecni na tej domowej, kolędowej „liturgii rodzinnej”.
3. Tradycyjną ofiarę składaną z okazji kolędy (na pokrycie kosztów naszych inwestycji parafialnych) można złożyć w kościele przy okazji sprawowania Mszy św. kolędowych, bądź
w niedzielę 31 stycznia 2021.
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

~4~

