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Refleksja
Wiemy z własnego doświadczenia, że gdy coś robimy, wytwarzamy, dzieło naszych rąk, myśli jest dobre, bo czynione z sercem. Byłoby wspaniale, gdybyśmy jeszcze umieli żyć w prawdzie,
w pokoju, bez swarów i kłótni. Ale nasuwa się tutaj pytanie, skąd brać wiedzę o tym jak żyć, by
iść swoją drogą spokojnie, bez większych problemów, bez obrazy Boga, bez zgrzytów z wiarą, nie
mówiąc już o zgrzytach w samym sobie.
Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia społecznego, przykazania Boże, ale
postępowania możemy się uczyć, zagłębiając się w Pismo Święte, uważnie słuchając czytań
mszalnych w niedzielę i w tygodniu. To nauki, które opowiadają nam, jak żyli nasi przodkowie,
jak byli posłuszni Bogu. Jasne - powiecie - oni mieli łatwiej, bo mieli proroków, żyli w czasach
Chrystusa. To prawda, ale my, żyjąc w późniejszym okresie, również możemy powiedzieć, że
mamy codzienną możliwość korzystania z nauk Chrystusa, tak jakby On żył wśród nas. Bo i żyje.
Jest obecny podczas mszy Świętej, podczas Eucharystii, podczas przemienienia chleba w Święte
Ciało.
Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może pomóc podczas wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu przestrzega mieszkańców Niniwy, że muszą przyoblec wory pokutne, aby przebłagać Boga za nieprawości i grzechy. „Niech obloką się w
wory - ludzie i zwierzęta - niech żarliwie wołają do Boga!” (Jon 3, 8). Żarliwa modlitwa, z prośbą
o dar usłyszenia tego, co nam Pismo święte chce przekazać, wspomoże nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza percepcja zawęża się do obrazu osoby i wprawdzie słowa pobrzmiewają w naszych uszach, ale to, czy usłyszymy, zależy tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę, lecz
o naszą zdolność rozumienia, rozważania słów usłyszanych lub przeczytanych.
Piotr Blachowski

Na wesoło
Przychodzi ksiądz po kolędzie do rodziny Jasia i oczywiście zadaje Jasiowi standardowy zestaw pytań:
- A ile masz lat?
- Siedem...
- A do kościółka chodzisz?
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- Chodzę...
- Co niedziela?
- Co niedziela...
- Z całą rodziną?
- Z całą...
- A do którego?
- Do tego z dużymi wózkami i stoiskiem rybnym.
Opowiadanie
Postęp
Pewien biały człowiek przemierzał nieprzebyte lasy Amazonii i w Ameryce Południowej, by
odkryć nowe złoża ropy naftowej. Bardzo się spieszył. W pierwszych dwóch dniach tubylcy wynajęci przez niego jako tragarze robili wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z nieludzko ciężkich obowiązków.
Jednak trzeciego dnia o świcie zatrzymali się i stanęli przed nim nieruchomo w milczeniu.
Wyraz ich twarzy świadczył, jakby byli nieobecni. To, że nie byli w stanie już dłużej pracować,
było jasne jak słońce.
Zniecierpliwiony poszukiwacz spoglądając na swój zegarek i wymachując rękoma na szefa
tragarzy, dał mu do zrozumienia, że mają ruszyć szybko, bo czas ucieka.
- To niemożliwe - odpowiedział spokojnie człowiek - ci ludzie biegli nazbyt szybko, teraz czekają, aż powrócą do nich ich dusze.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, według którego wiele nabożeństw zakorzenionych wśród ludu chrześcijańskiego kończy się obrzędem błogosławieństwa eucharystycznego. Dzieje się bowiem bardzo właściwie i nie bez obfitych owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijańskich wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według przepisu
zakreśla i błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy na Syna Swego, z miłości dla nas na
krzyżu wiszącego, który chciał zostać przez Niego naszym Zbawcą i bratem, aby raczył wylać
nadprzyrodzone łaski na tych, których odkupiła Krew Baranka bez zmazy” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 24 – 31 stycznia 2021
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
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11:00 Koperniki: Za + Józefa Oleszczyka w 20 rocznicę śmierci i jego + żonę Mariannę oraz ++
Marcina Gromalę i Mieczysława Fedorowskiego
12:30 Kwiatków: Msza odpustowa ku czci świętych Fabiana i Sebastiana w intencji żyjących i
zmarłych mieszkańców Kwiatkowa

Poniedziałek 25.01. – Święto Nawrócenia św. Pawła
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 26.01. – Wspomnienie świętych biskupów: Tymoteusza i Tytusa
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za ++ siostry z mężami: Teresę i Juliana Byrtek; Rozalię i Jana
Przeczek

Środa 27.01.
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 Anieli i Henryka Dziuba z okazji 50 rocznicy ślubu

Czwartek 28.01. – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od wnuków)

Piątek 29.01.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Msza kolędowa w intencji mieszkańców Iławy

Sobota 30.01.
16:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Jarosława Nagórskiego z okazji 40 rocznicy urodzin
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec

Niedziela 31.01. – IV Niedziela Zwykła
~3~

7:30 Koperniki: Za ++ rodziców Julię i Franciszka Słonina; Władysławę i Jana Dereń oraz Kazimierza Dereń
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 Ady Gruszeckiej z okazji 18 rocznicy urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Mazurkiewicza w 4 rocznicę śmierci (od żony i dzieci)
1. Dziś kolekta na sprawy parafialne. Do puszek zbieramy ofiary na ofiary trzęsienia ziemi w
Chorwacji. Za tydzień kolekta kredytowa.
2. Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi.
Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób,
setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do
kolejnych wstrząsów. W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do
wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. W odpowiedzi na tę prośbę, popartą apelem Przewodniczącego KEP, Biskup Opolski prosi o uczynienie niedzieli 24 stycznia Dniem
Solidarności z Chorwacją poprzez modlitwę za poszkodowanych podczas każdej Mszy św.
oraz zorganizowanie zbiórki przed kościołami.
3. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwykłego każdego roku ma być
w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a
także o związku między Słowem Bożym a liturgią.
4. W niedzielę 31 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzony
będzie w Kościele 68. Światowy Dzień Trędowatych. Będzie on okazją do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.
5. Do nabycia również prasa kościelna: Gość Niedzielny w cenie 6 zł, Mały Gość Niedzielny w
cenie 4,5 zł oraz nasza parafialna gazetka.
6. Ostatni termin mszy "kolędowych": 29 stycznia (piątek) o 18:00 - Iława.
7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i przygotowanie na dzisiejsze świętowanie. Za tydzień –
Morów 14-20.
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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