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Refleksja
„Czego szukacie?” - pyta Jezus Jana i Andrzeja. To pierwsze Jego słowo, pierwszy dźwięk tego głosu, który objawi im tyle niezwykłych rzeczy, który poprowadzi ich tak daleko. Jezus widzi,
że szukają. Do tej pory szli za Janem Chrzcicielem; teraz bez wahania porzucili go, żeby pójść za
tym nieznajomym człowiekiem. To będzie ich fantastyczna szansa i Jan starannie zapisuje tę
ważną godzinę: czwarta po południu. Jezus od razu poczuł do nich sympatię, ponieważ lubi ludzi
zdolnych wszystko dla Niego porzucić. Ale już swoim pierwszym pytaniem chce ich przeniknąć:
„Czego szukacie? Czego będziecie się po Mnie spodziewać?”.
Tak bardzo pomylono się co do Niego. Powie kiedyś do tłumów: „Szukacie Mnie, ale dlaczego? Ponieważ nakarmiłem was do sytości chlebem”. Będzie pytał swoich apostołów: „Za kogo
mnie ludzie uważają?... A za kogo wy Mnie uważacie?”. Marię Magdalenę zapyta: „Kogo szukasz?”. Jezus pyta mnie w tym momencie: „Czego szukasz? Kogo szukasz, kiedy Mnie szukasz?”.
Być może nie całkiem potrafimy odpowiedzieć, tak jak Jan i Andrzej: „Gdzie jesteś? Gdzie
mieszkasz?”. Szukamy Go w Ewangelii, ale nie mamy już ani Jego głosu, ani Jego oczu - zawsze
będzie dla nas trudną tajemnicą obecności-nieobecności.
Wiemy, że jest obecny, że kształtuje świat i że chce kształtować także nasze życie. Ale jak
mocnej wiary potrzeba (to nasz jedyny punkt zaczepienia!), aby do Niego przyjść i z Nim pozostać. Tak wielka jest pokusa, żeby myśleć o Nim jedynie jako o człowieku, który żył w przeszłości.
Jezus pięknie mówił i chętnie przyjmujemy Go jako nauczyciela mądrości; używamy Go dla poparcia naszych wspaniałych ideałów sprawiedliwości. Otwieramy Ewangelię jak skarbiec pełen
bogactw, w którym szukamy złotych myśli.
Ale On? On przecież żyje! Czeka, żeby usłyszeć nasze kroki, a wtedy odwróci się i zapyta:
„Czego pragniesz?”. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź - odpowiedź, która przemienia
życie i jest łaską nad łaskami, jeśli ogarnia nas całych: „Pragnę Ciebie”.
André Sève

Na wesoło
Aaron przychodzi do zegarmistrza:
- Przed dwoma tygodniami naprawiłeś mi zegarek i obiecałeś, że będzie chodził do końca
mojego życia. Teraz znowu się zepsuł.
- No, przed dwoma tygodniami to ty źle wyglądałeś…
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Opowiadanie
Oko stolarza
Bardzo, bardzo dawno temu, w pewnej malutkiej wioseczce znajdował się mały warsztat
stolarski. Pewnego dnia, kiedy nie było w nim właściciela, wszystkie jego narzędzia pracy zwołały
między sobą walne zebranie.
Posiedzenie było długie, a czasami wręcz wybuchowe. Zastanawiano się bowiem nad usunięciem z nobliwej wspólnoty niektórych jej członków.
Jeden z uczestników przemówił w te słowa:
- Powinniśmy usunąć z naszych szeregów naszą siostrę Piłę, która jest nazbyt ostra i skrzypie
zębami. Ma najzjadliwszy na całym świecie charakter.
Ktoś inny dorzucił:
- Nie możemy również trzymać w naszych szeregach naszego brata Hebla: z niczym się nie
zgadza i wszystko pomniejsza, obdziera ze skóry wszystko to, co spotka
- Wiemy dobrze, że nasz brat Młotek - protestował ktoś inny - ma twardy i gwałtowny charakter. Powiedziałbym wręcz, że uwielbia bić. Sposób, w jaki upiera się przy wszystkim, jest nie
do zniesienia, a jego głos doprowadza nas do szału. Pozbądźmy się go. A gwoździe? Czy można
żyć z ludźmi, którzy doczepiają się do wszystkiego? Nie chcemy ich więcej! To samo z Pilnikiem i
Skrobakiem. Współżycie z nimi to nieustające tarcie. Niech opuści nas również Szklany Papier,
którego jedynym celem w życiu jest ścieranie się ze wszystkimi!
W ten sposób dyskutowały ze sobą coraz bardziej żywiołowo narzędzia stolarza. Wszyscy
mówili na raz. Młotek żądał usunięcia Pilnika i Skrobaka, te natomiast chciały się pozbyć Młotka i
tak dalej. Na koniec zebrania wszyscy żądali, aby usunąć wszystkich.
Wreszcie narada została przerwana nagłym powrotem stolarza. Kiedy wszystkie narzędzia
zobaczyły go zbliżającego się do stolarskiego stołu, natychmiast ucichły. Stolarz wziął deskę i
przyciął ją ostrą Piłą. Potem zestrugał ją Heblem, który doskonale pomniejsza wszystko, czego
się tylko dotknie. Potem rzemieślnik ujął Siekierę, która potrafi wszystko brutalnie rozbijać na
części, następnie wziął Skrobak, który bierze to wszystko „na ząb”, wreszcie chwycił Szklany Papier, który wszystko ściera i zdrapuje. W końcu wziął bardzo ostre gwoździe i mocny Młotek,
który dobrze bije.
Wszystkich swych narzędzi mających tak nieznośne charaktery użył do wykonania pięknej
kołyski, która miała służyć dziecku mającemu się niebawem urodzić.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 17 – 24 stycznia 2021
Niedziela 17.01. – II Niedziela Zwykła
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
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 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
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Poniedziałek 18.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 19.01. – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: W intencji żyjących i zmarłych parafian

Środa 20.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian

Czwartek 21.01. – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Dzień Babci
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian

Piątek 22.01. – Dzień Dziadka
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Morowa 1-37

Sobota 23.01.
16:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Morowa 38-66
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 z okazji urodzin w pewnej intencji

Niedziela 24.01. – III Niedziela Zwykła
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 Michała Janika z okazji 6. urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Józefa Oleszczyka w 20 rocznicę śmierci i jego + żonę Mariannę oraz ++
Marcina Gromalę i Mieczysława Fedorowskiego
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12:30 Kwiatków: Msza odpustowa ku czci świętych Fabiana i Sebastiana w intencji żyjących i
zmarłych mieszkańców Kwiatkowa
•
•

Dziś kolekta na sprawy parafialne.
W poniedziałek (18.01.) rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który kończy się świętem Nawrócenia św. Pawła (25.01.).
• W czwartek (21.01.) przypada Dzień Babci, a w piątek (22.01.) Dzień Dziadka. Chcemy
otoczyć babcie i dziadków naszą modlitwą i podziękowaniem za to, co dla nas robią.
• 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
– Morów 11-13.
• Terminy mszy "kolędowych": 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
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