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Refleksja
„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie
jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”.
Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda para bez sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy rozpadające się z hukiem małżeństwo staje się dla krewnych i przyjaciół wyrzutem sumienia? Czy mieszkająca na tej samej ulicy samotna i biedna starsza pani jakkolwiek prowokuje nas do myślenia, albo działania? Wszystkie te sytuacje powinny w
jakimś stopniu być dla nas gorszące. Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii chodzi?
Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie „uczynić go gorszym”.
Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu na drodze do świętości, w jakiejś mierze
osłabi jego wolę, zjednoczenie z Chrystusem, albo i zdolność do kochania. Choć nasz świat jest
naszpikowany małymi kompromisami ze złem, to czy łatwo jest zgorszyć bliźniego w tym właściwym sensie?
Zdarza się, że unikanie zgorszenia powoli przeradza się w styl życia, który można streścić w
haśle „bo co ludzie powiedzą?”. Od tego już krótka droga do postawy, którą papież Franciszek
nazywa duchową światowością, która „polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści
zamiast chwały Pana” i „łączy się ze staraniem o zachowanie pozorów”.
Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach czy coś wypada nam zrobić, czy
nie wypada, ale przede wszystkim niech nam leży na sercu nasze i bliźnich zbawienie. Czasem
czegoś zrobić nie wypada, ale trzeba ze względu na przyjaźń z Jezusem.
Na wesoło
Jedna ze spowiadających się, po raz setny ze szczegółami opowiada koleje swego życia.
Zmęczony już tym proboszcz pyta:
- Uprzejma damo, w którym miesiącu w ciągu roku mówi pani najmniej?
- Nie mam pojęcia.
- To ja pani powiem: to musi być luty, ponieważ jest o trzy dni krótszy od innych.

~1~

Rozmawiają dwie blondynki:
- Wiesz, gdy wieczorem wypiję kawę to całą noc nie mogę zasnąć - mówi pierwsza.
- Ze mną jest dokładnie odwrotnie: gdy zasnę nie mogę wypić kawy.
Opowiadanie
Brać czy dawać?
Pewnego razu urzędnik siedział sobie na krawędzi miejskiej fontanny. Wtem zamyślony
wpadł do środka. Widzący go przechodnie pobiegli natychmiast w jego stronę z wyciągniętymi
rękoma, wołając:
- Niech pan da rękę.
Ale urzędnik nikomu jej nie podał, jakby ich nie słyszał.
W pewnym momencie jakiś człowiek przedarł się przez uliczny tłum i powiedział:
- Przyjaciele, nasz urzędnik od wielu lat słyszał jedynie słowo „brać”; słowo „dać” jest mu zupełnie nieznane.
Potem człowiek ów wyciągnął do niego dłoń i powiedział:
- Dzień dobry, niech pan bierze moją rękę.
Urzędnik zaraz uczepił się jej i wydostał się z fontanny.
Ludzie bardzo często mylą słowa. Bóg zna tylko słowo dawać.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Niech dusze chrześcijan będą jak gdyby ołtarzami, na których odżywają kolejno różne momenty Ofiary składanej przez Najwyższego Kapłana: a więc ból i łzy, które zmywają i odkupują
grzechy; modlitwa zwrócona do Boga a wznosząca się aż do nieba; oddanie i poświęcenie siebie
samego, dokonane duchem ochoczym, hojnym i gorliwym; a wreszcie najściślejsze zjednoczenie,
w którym siebie i sprawy swoje zdajemy na Boga i w Nim spoczywamy; gdyż rdzeniem religii jest
naśladować Tego, którego wielbisz” (Pius XII).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 14 – 21 lutego 2021
Niedziela 14.02. – VI Niedziela Zwykła
7:30 Koperniki: W intencji rocznego dziecka, jego rodziców i chrzestnych: Norbert Piętoń
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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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Poniedziałek 15.02.
15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 16.02.
15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za + Wandę Drobek

Środa 17.02. – Środa Popielcowa
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Czwartek 18.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Piątek 19.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Sobota 20.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Niedziela 21.02. – I Niedziela Wielkiego Postu
7:30 Kwiatków: Za + Józefę Witas
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ rodziców Janinę Ćwikowską; Helenę i Michała Zielezieckich oraz ++ Małgorzatę i Stanisławę Turzyńskie i ++ z rodziny
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Stanisławę i Feliksa Bitel, ++ braci Ryszarda i Tadeusza
•

Dziś kolekta na sprawy parafialne.
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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».
Zgodnie ze zwyczajem w poniedziałek i wtorek w kościołach odbywa się zwyczajowa adoracja Najświętszego Sakramentu (u nas od godziny 15:00) zakończona Eucharystią. Jest
to pozostałość po dawniejszym „nabożeństwie czterdziestogodzinnym).
W środę rozpoczyna się Wielki Post, który przygotowuje wiernych do obchodu misterium paschalnego. Poświecenie popiołu i posypanie głów – po mszy wieczornej. W tym
dniu obowiązuje wiernych katolików post ścisły – ilościowy i jakościowy. Przykazania kościelne zobowiązują wiernych do nieuczestniczenia w okresie Wielkiego Postu w zabawach. Rozpoczyna się również czas komunii świętej wielkanocnej.
Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu obchodzimy kwartalne dni o ducha
pokuty.
Od I Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które wygłosi
nam ks. Sylwester Pruski. Zarezerwuj czas – zbaw dusze swoją!
Zaczynamy też tradycyjne nabożeństwa wielkopostne – w piątek o 17:15 Droga Krzyżowa, a w niedziele o 16:00 Gorzkie Żale.
W pierwszy piątek Wielkiego Postu – przypadający w tym roku 19 lutego – Kościół w
Polsce będzie po raz kolejny przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania
seksualnego małoletnich. Podejmujemy tę duszpasterską inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego wezwał, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr
zranionych na ciele i na duszy.
W niedzielę 28 lutego będziemy obchodzić Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedzielę «Ad gentes»; w tym roku pod hasłem: «Żyjmy Eucharystią». W
tym dniu po Mszach Świętych będzie zorganizowana zbiórka do puszek na Dzieło Pomocy «Ad gentes».
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 34-37.

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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