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Refleksja
„Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Jezusowi o niej. On podszedł do
niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała”.
Zwróćcie uwagę na dwa słowa: „podniósł ją” i „usługiwała im”. Jako że cud jest zawsze jakimś pouczeniem, ewangelista chce nam dziś pokazać, że moc Jezusa może nas podnieść, abyśmy stali się tymi, którzy służą.
Wszystko zatem dzieje się w „domu”. A kobieta, którą Jezus stawia na nogi, jest jego wspaniałą gospodynią. Kiedy gościem jest Jezus, wszyscy chcą świętować! Na razie obecni są tylko
czterej wybrani: Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, ale już wkrótce będzie ich dwunastu, a z nimi ich żony i dzieci. I tłum! Marek opowiada dalej: „Tłum się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli”.
Nie są to zbyt miłe sytuacje dla pani domu, która widzi, że jej suflet z serem zaczyna opadać.
Wyobrażamy sobie teściową Piotra (szkoda, że nie znamy jej imienia) stawiającą wszystkiemu czoło, jak to czyni tak wiele kobiet, obdarzonych prawdziwym zmysłem gościnności, wymagającym hojności i dyskrecji. „I usługiwała im”. Warto w tym rozważaniu pomyśleć o „tych, które
służą”. Być może sami jesteśmy wezwani do tego powołania, a może trzeba, abyśmy zastanowili
się nad naszą postawą wobec wszystkich kobiet pełniących z wielkim oddaniem różne posługi.
Być może przy okazji tej Ewangelii jest czas, ażeby, wobec Pana, który leczy złe gorączki, zastanowić się nad swoim postępowaniem i słowami. Nas wszystkich, którzy jesteśmy „obsługiwani”, opowieść o kobiecie, która służy, powinna zachęcić do rachunku sumienia. Czy jesteśmy
wdzięczni albo choćby po prostu ludzcy? To prawda, że spotykane w życiu codziennym kelnerki,
sprzedawczynie, urzędniczki nie zawsze są uprzejme, ale czy nam łatwo byłoby się uśmiechać po
wielu godzinach wyczerpującej pracy, w której bylibyśmy narażeni na kontakt z nieuprzejmymi
klientami? Może chociaż my moglibyśmy rozjaśnić ich dzień?
Andre Seve

Na wesoło
Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny:
- Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie tu posłał
Odzywa się jeden z pacjentów:
- Wcale nie! Nikogo nie posyłałem!
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Pracownik do szefa:
- Da mi pan jutro wolne?
- Chyba oszalałeś!
- Bo jutro przyjeżdża teściowa i mam jej nosić bagaże.
- Nie ma mowy!
- Wiedziałem, że mogę na pana liczyć!
Opowiadanie
Barka skruchy
Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana:
- Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło, poprosi przed
samą śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba. Natomiast człowiek,
który popełni tylko jedno wykroczenie, a nie okaże wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to sprawiedliwe? Czy to znaczy, że sto przestępstw waży mniej aniżeli jedno?
Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi:
- Jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma się na powierzchni?
- Pójdzie na dno - odpowiedział król.
- A jeśli wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą na dno?
- Utrzymają się na powierzchni
- Czy więc sto kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego samotnego kamyczka?
Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej:
- Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a oprze się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast człowiek, który popełnił tylko jeden
grzech, a nie odwoła się do Bożego miłosierdzia, będzie potępiony.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Nie idzie tylko o recytację czy śpiew, który, choćby był najdoskonalszy wedle wymogów
sztuki muzycznej i rubryk świętych obrzędów, dociera jedynie do uszu, ale raczej o wzniesienie
myśli i duszy naszej do Boga, abyśmy Mu siebie samych i prace nasze z Jezusem Chrystusem złączeni, całkowicie oddali. Od tego zależy w wielkiej mierze skuteczność naszych modlitw” (Pius
XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 7 – 14 lutego 2021
Niedziela 07.02. – V Niedziela Zwykła
7:30 Kwiatków: Za + Janinę Balowską, ++ rodziców oraz Antoniego Zielnik
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + Kazimierza Hylińskiego (od rodziny Grubiaków)
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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

Poniedziałek 08.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za ++ braci Antoniego, Alojzego, Władysława i Józefa z żoną Emilią
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 09.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za + Agnieszkę Bajcar

Środa 10.02. – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Wandę Drobek w 30 dni po śmierci i + Jadwigę Smołuch (od sąsiadów)

Czwartek 11.02. – Wspomnienie NMP z Lourdes
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ ojców Jana Gęsikowskiego i Ludwika Kręcichwosta oraz ++ z rodziny z
obu stron
Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji chorych – z racji
Światowego Dnia Chorego

Piątek 12.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskigo (od syna Wieśka z rodziną)

Sobota 13.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Karolinę Sołtys w 13. rocznicę śmierci i jej + męża Edwarda

Niedziela 14.02. – VI Niedziela Zwykła
7:30 Koperniki: Intencja wolna
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Za + Stefana Kaput w 7 rocznicę śmierci, + Weronikę i ++ z rodziny Miziorko i
Kaput
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 mamy Anny Cebuli z okazji urodzin
•
•

•

•
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Dziś kolekta na WSD i Kurię w Opolu. W Święto Ofiarowania Pańskiego zebraliśmy 197
zł.
W niedzielę 14 lutego br. rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest
to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za
grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są
słowa: «Trzeźwością pokonywać kryzys».
W odpowiedzi na pytania i apele proboszczów pragniemy poinformować, że na dzień
dzisiejszy wolą Biskupa Opolskiego nadal jest udzielanie sakramentu bierzmowania wyłącznie przez biskupów. W związku z odwołaniem tegorocznych wizytacji kanonicznych,
księża biskupi rozpoczną bierzmowania kandydatów z 2020 r. (zaległe; w 11 dekanatach)
w małych grupach (z jednej lub kilku parafii; zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi) po powrocie młodzieży do szkół. Uczniowie aktualnych klas 8. będą natomiast
bierzmowani w dalszej kolejności, po ich „odpowiednim przygotowaniu” przez duszpasterzy, które na dzień dzisiejszy prawie powszechnie zostało zawieszone.
„W związku z powrotem dzieci klas I-III do szkół należy rozpocząć bądź kontynuować w
parafiach przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, stosując przy tym odpowiednie reżimy sanitarne adekwatne do tych stosowanych w szkołach, a - w konkretnych przypadkach – należy uwzględnić także wolę rodziców. Rodziców należy poinformować, że nieskorzystanie z zaproszenia na spotkania, które odbywają się w parafii zgodnie z wymogami sanitarnymi, będzie skutkowało koniecznością przeniesienia Komunii Świętej
dziecka na rok następny.”
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 27-33.

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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