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Refleksja
Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość misji, którą ma podjąć, aż pewnego dnia
decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, którą dotąd się trudnił, i rozpoczął
swoją misję. Możemy się domyślać, że chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego
zmianę podstawowego kierunku życia... Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie się do
nowego.
Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego
misja wobec świata. Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu
Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz rozlega się głos
Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Co ciekawe - opisy
Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu
na samego Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen Ducha),
Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie tylko po to,
by potwierdzić Jego misję przed ludźmi).
Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież na
drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć?
ks. Grzegorz Strzelczyk

Na wesoło
Późną nocą policjant zatrzymuje na ulicy zawianego mężczyznę:
- A dokąd to?
- Idę wysłuchać kazania.
- A kto o drugiej w nocy wygłasza kazania?
- Moja żona.
Stara góralka ogląda transmisję biegu maratońskiego. Kręci jednak głową i pyta wnuczka:
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- Po co oni tak biegną?
- Pirsy dostanie złoty medal babciu.
- To po co biegnie reszta?
Opowiadanie
Gdybyś tylko wiedział
Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem. Pewnego dnia, gdy ciężko pracował
w polu usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z pobliskich bagien. Pobiegł tam i znalazł przestraszonego chłopca, którego uratował od śmierci.
Następnego dnia przed dom farmera zajechał powóz, z którego wysiadł elegancki gentleman, który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca. Powiedział do farmera, ze chce mu
zapłacić za uratowanie syna.
Farmer odrzekł ,ze zapłaty nie przyjmie gdyż uratował chłopca nie dla pieniędzy. W tym
momencie do domu wszedł syn farmera Alexander.
- Czy to twój syn? - zapytał gentelman.
- Tak to mój syn - odrzekł dumnie.
- Mam ofertę dla ciebie. Opłacę naukę dla twojego syna tak, aby zdobył to samo wykształcenie jak mój syn. I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji i obaj będziemy z niego
dumni
I tak się stało. Syn farmera ukończył najlepsze szkoły i stal się znany na całym świecie jako sir
Alexander Fleming, odkrywca penicyliny.
Wiele lat później zachorował ten sam chłopiec, który został uratowany z bagien zachorował
na zapalenie płuc. Jego życie uratowała penicylina. Nazywał się Winston Churchill
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Przechowywanie Świętych Postaci dla chorych i dla wszystkich, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wytworzyło chwalebny zwyczaj adorowania tego niebiańskiego posiłku przechowywanego w świątyniach. Ten zaś kult uwielbienia opiera się na mocnej i pewnej podstawie.
Eucharystia jest bowiem i Ofiarą i Sakramentem, ten zaś tym się różni od innych Sakramentów,
że nie tylko rodzi łaskę, lecz zawiera w sposób trwały samego Dawcę łaski” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 10 – 17 stycznia 2021
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
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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)

Poniedziałek 11.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 12.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + męża i ojca Henryka Fryszkiewicza

Środa 13.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian

Czwartek 14.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Anny Baś z okazji 50 urodzin

Piątek 15.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Siestrzechowic

Sobota 16.01.
16:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Nadziejowa i Kamiennej Góry
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji męża Tadeusza Głębockiego z okazji 70
rocznicy urodzin

Niedziela 17.01. – II Niedziela Zwykła
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Henryka i Krystyny z okazji urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Edwarda Pająka w 11 rocznicę śmierci i ++ z rodziny
•

Dziś kolekta na 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.
• 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
– Morów 1-10.
• Terminy mszy "kolędowych": 15 stycznia (piątek) o 18:00 - Siestrzechowice; 16 stycznia
(sobota) o 16:00 - Nadziejów i Kamienna Góra; 22 stycznia (piątek) o 18:00 - Morów 137; 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
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