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Refleksja
Poczucie bezradności i bezsilności wydaje się ogarniać coraz to szersze kręgi społeczeństwa.
Niepokój, jaki płynie ze świata polityki, niepewność w dziedzinie gospodarki, kryzys, jaki dotyka
rodzinę – wszystko to wpływa na człowieka i zajmuje trwałe miejsce w jego sercu. W poczuciu
zagrożenia staje się on często agresywny, łatwo wpada w złość, odczuwa wobec innych niechęć i
zazdrość. Wulgarne wyzwiska i słowa z rynsztoku stały się trwałym elementem codziennych
rozmów w pracy, a także w szkole i w rodzinie, między małżonkami...
Jak reagować? Przymknąć oczy, udawać, że się nie słyszy?
Krzyk człowieka opętanego, z dzisiejszej Ewangelii, wywołał natychmiastową i to niezwykle
surową reakcję Jezusa: „Milcz i wyjdź z niego”. Nie było miejsca na żaden kompromis czy dyskusję. Moc i skuteczność słowa, jakie wyrzekł Jezus, były natychmiastowe. Świadkowie tego wydarzenia byli zgodni co do jednego – mówili: „nowa jakaś nauka z mocą”. Źródło mocy, z jaką Jezus
wypędził złego ducha, utożsamiali nie tyle z jednym Jego rozkazem, co z całą Jego nauką. A w
centrum tej nauki jest przykazanie miłości, orędzie prawdziwej wolności, dobra nowina o zbawieniu. Nauka Jezusa każe zło zwyciężać dobrem, nadstawiać drugi policzek, ale również „nastawać w porę i nie w porę”; zawsze trwać w prawdzie i prawdę głosić. Obiecuje zwycięstwo
tym, którzy wytrwają do końca. Nazywa szczęśliwymi, błogosławionymi tych, którzy płaczą, i zapewnia, że będą pocieszeni.
Jeśli chrześcijanie czują się w świecie, jak u siebie w domu, to muszą postawić sobie pytanie,
czy nie pozostają pod wpływem sprzecznych z nauką Jezusa zasad wyznawanych przez środowiska niechrześcijańskie. Komu chcą się przypodobać – światu czy Bogu?
Chrześcijanie potrzebują przebudzenia – ich poczucie bezsilności i bezowocności musi być
zastąpione nowym zapałem do działania. Musimy zdać sobie sprawę, że jedynym prorockim
słowem na dzisiaj jest dla nas „zwrócić się do Boga”.
ks. Tadeusz Czakański

Na wesoło
Mały dinozaur pyta mamę:
- Mamo, czy po śmierci trafię do nieba?
A mama na to:
- Nie, do muzeum.
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Jaki się nazywa japoński detektyw?
- Kuka Zamura
Opowiadanie
Rzeka
Trzy osoby znalazły się pewnego dnia nad bardzo groźną i wzburzoną rzeką, aby przeprawić
się na drugi brzeg. Była to dla nich sprawa bardzo ważna. Pierwszy mężczyzna, przebiegły kupiec
i wielki kombinator, który potrafił zarządzać ludźmi i sprawami, ukląkł i zwrócił się do Boga:
- Panie, spraw, bym odważył się rzucić w te groźne wody i przeprawić się przez rzekę. Po
drugiej stronie czekają na mnie ważne sprawy. Podwoję moje zyski, ale muszę się spieszyć…
Wstał i po chwili wahania rzucił się do wody, a rzeka porwała go ze sobą.
Drugi był znanym z prawości i mocy ducha żołnierzem. Stanął na baczność i tak się modlił:
- Panie, obdarz mnie siłą, bym mógł przezwyciężyć tę przeszkodę. Pokonam rzekę, gdyż moją
dewizą jest walka o zwycięstwo.
Rzucił się bez wahania, ale prąd był silniejszy od niego i porwał go ze sobą.
Trzecią osobą była pewna kobieta. W domu czekali na nią mąż i dzieci. Również ona uklękła i
pomodliła się:
- Panie, pomóż mi, daj mi radę i obdarz mądrością, abym wiedziała, jak przeprawić się przez
tę groźną rzekę.
Wstała i zauważyła w pobliżu pasterza, który na pastwisku pilnował swego stada. Podeszła
do niego i spytała:
- Czy jest tu jakaś możliwość przeprawienia się przez rzekę?
- Dziesięć minut drogi stąd, za tamtą górką, jest moc – odpowiedział pasterz
Czasami wystarcza odrobina pokory. I ktoś, kto da właściwą wskazówkę.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Starajcie się, Bracia Czcigodni, aby świątynie, które wzniosła w ciągu wieków wiara i pobożność chrześcijańskich ludów po to, by w nich śpiewać nieustanny hymn chwały Bogu Wszechmogącemu, a Zbawicielowi naszemu, ukrywającemu się pod postaciami eucharystycznymi, dać
godną siedzibę, stały otworem jeszcze częstszym odwiedzinom wiernych. Niech wezwani do
stóp Zbawcy naszego usłyszą najsłodsze Jego wezwanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 31 stycznia – 7 lutego 2021
Niedziela 31.01. – IV Niedziela Zwykła
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

~2~

10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Jana Mazurkiewicza w 4 rocznicę śmierci (od żony i dzieci)

Poniedziałek 01.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Marcina Jochimiaka w miesiąc po śmierci i ++ Wiktorię i Stefana Jochimiak
oraz Katarzynę i Romana Krzeszowskich
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 02.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za + męża Jacka Tomaszewskiego i tatę Józefa Czernichowskiego

Środa 03.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Irenę Wawrzyniak w 9 rocznicę śmierci oraz ++ Małgorzatę i Macieja
Kaczmarek

Czwartek 04.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W pewnej intencji

Piątek 05.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Marię Ziółkowską i ++ z rodziny
Po Mszy świętej zmiana tajemnic różańca świętego.

Sobota 06.02.
8:00 Odwiedziny chorych w parafii
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ Stanisława Drewniaka i ++ rodziców z obu stron oraz + Zygmunta Ogorzałego

Niedziela 07.02. – V Niedziela Zwykła
7:30 Kwiatków: Za + Janinę Balowską, ++ rodziców oraz Antoniego Zielnik
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Za + Kazimierza Hylińskiego (od rodziny Grubiaków)
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 Honoraty Kręcichwost z okazji 93 urodzin
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Dziś kolekta kredytowa. Za tydzień na WSD i Kurię w Opolu. W Święto Ofiarowania Pańskiego kolekta na klasztory klauzurowe.
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.
W poniedziałek na godzinę 16:00 zapraszam uczniów klasy VI do pomocy w rozbiórce
szopki bożonarodzeniowej i ozdób świątecznych.
We wtorek (02.02.) Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane Świętem Matki
Bożej Gromnicznej. W tym dniu błogosławimy świece (gromnice) i nazywamy Chrystusa
Światłością Świata. Jest to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
W środę (03.02.) błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja.
W piątek (05.02.) błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek po
mszy wieczornej zmiana tajemnic różańcowych, a w sobotę od godziny 8:00 comiesięczne odwiedziny chorych.
Dziękuję za wspólną modlitwę kolędową. Dziękuje za wszystkie ofiary. Na konto parafialne zostało wpłacone 20 000 zł ( Koperniki 7200; Morów 3100; Nadziejów i Kamienna
Góra 2950; Siestrzechowice 2920; Kwiatków 780; Iława 3050).
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 21-26.

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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