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Na wesoło
- Jadłem w Wielki Piątek mięso - spowiada się mały penitent.
- I co jeszcze, synku - pyta pedantyczny spowiednik.
- Ziemniaki tłuczone, zieloną sałatę i na deser kisiel - odpowiada dobrodusznie malec.
Kumpel podchodzi do Szkota, który się zawsze jąkał i zauważa, że mówi on płynnie.
- Jak to zrobiłeś? - pyta.
- Zmuszony byłem zamówić rozmowę błyskawiczną z Nową Zelandią, a wiesz, ile to kosztuje...

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 28 marca – 5 kwietnia 2021
Niedziela 28.03. – VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa
7:30 Koperniki: Za + Michała Wawrejko w 31 rocznice śmierci i + żonę Marię Wawrejko
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + męża Michała Staliś w 21 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ z rodziny Biegun i Staliś oraz ++ Michała i Kazimierę Przybylskich
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Ambrożego i Stefanię Drożdż, Mariana i Czesławę Lisowiec i ++
z rodziny z obu stron
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Proboszcz)

Wielki Poniedziałek 29.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
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18:00 Kwiatków: Za + Józefę Witas
19:00 Spowiedź przedświąteczna: w Kwiatkowie i Kopernikach

Wielki Wtorek 30.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za ++ Cecylię i Franciszka Słowików; Jana i Wiktorię Kołodziej i ++ z rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

Wielka Środa 31.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Stanisława Dzikiego w 1 rocznicę śmierci

Wielki Czwartek 01.04. – Triduum Paschalne
16:00 Do Chrystusa Arcykapłana za Papieża, biskupów i kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.
18:00 Do Chrystusa Arcykapłana za Papieża, biskupów i kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22:00.
W tym czasie okazja do spowiedzi św. 1. dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego.

Wielki Piątek 02.04. – Triduum Paschalne
8:00 Odwiedziny chorych
15:00 Liturgia Męki Pańskiej: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.
17:00 Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św.,
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.
Adoracja i spowiedź do 22:00, Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego – 1 dzień

Wielka Sobota 03.04. – Triduum Paschalne
9:00 Adoracja Róż Różańcowych, Nowenna (2. dzień) przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
Po Adoracji zmiana tajemnic różańcowych
10:00 Adoracja sióstr i DPS
11:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Kwiatków
12:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Siestrzechowice
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13:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Morów
14:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Iława
15:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Kamienna Góra
16:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Nadziejów
17:00 Adoracja i poświęcenie pokarmów - Koperniki
20:00 Wigilia Paschalna – Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna
22:00 Wigilia Paschalna – Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna

Niedziela 04.04. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
9:00 Koperniki: Za + ojca Pawła Badowskiego, brata Dariusza i ++ z rodzin: Badowskich i Płazaków
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia – 3. dzień nowenny
11:00 Koperniki: Za + Jana Bułkę w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców Julię i Józefa Bułków oraz ++
z rodziny
12:30 Koperniki: Intencja wolna

Niedziela 05.04. – Poniedziałek Wielkanocny
7:30 Kwiatków: Za + Józefę Witas
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + ojca Mieczysława Trzcińskiego, ++ rodziców Jadwigę i Józefa Bogdaników,
++ dziadków z rodzin: Biegun i Trzcińskich oraz ++ Martynkę, Jacka i Zbigniewa
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia – 4. dzień nowenny
11:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Laury Wawrzyniak z okazji 18 rocznicy
urodzin
12:30 Koperniki: Za + Annę Kotygin w 1 rocznicę śmierci

•
•

Dziś kolekta „kredytowa”. Ofiary składane w związku z nawiedzeniem Bożego Grobu
przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
Dziś ostatnie Gorzkie Żale. Do koszyka można złożyć ofiarę dla kaznodziei.
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Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, szukamy możliwości udzielania tego sakramentu możliwie największej liczbie osób. Dlatego w naszej
parafii w godzinach 19:00-21:00 w poniedziałek będzie możliwość wyspowiadania się.
Zaprosiłem 5 księży, więc zachęcam do skorzystania w tym dniu ze spowiedzi. We wtorek będziemy w Łące i Jarnołtowie, a w środę w Bukowie i Kałkowie. Gdyby nagle zaszły
zmiany, będę o tym informował.
Zapraszam do oglądania transmisji z naszego kościoła. Najprościej można ją znaleźć
wchodząc na stronę parafialną: www.parafiakoperniki.pl . Niektóre będą też transmitowane na naszym profilu fb – np. nabożeństwa, albo poświęcenie pokarmów. Zapraszam!
W Wielki Czwartek – kiedy sprawowana w kościele będzie Liturgia Mszy Ostatniej Wieczerzy – proszę o modlitwę za kapłanów. To nasz dzień – dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Jest to też dzień, w którym Pan Jezus wskazał na wartość służby – umywając uczniom nogi – dlatego proponuję w tym dniu o jakiś dobry uczynek, w którym w
domu będziecie mogli sobie usłużyć. Można na czas liturgii przygotować swój obrazek z I
Komunii Świętej – i postawić go na stole. Dziś też pamiątka ustanowienia Eucharystii – a
w dzień I Komunii Świętej po raz pierwszy w pełni w niej uczestniczyliśmy.
W Wielki Piątek obowiązuje post tzw. ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek w ciągu dnia do syta. Zaleca się też zachowanie abstynencji
od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej. W czasie Drogi Krzyżowej proponuje łączyć się w modlitwie w domu. Postawić na stole krzyż, obok dwie świece, a w czasie adoracji w kościele – krzyż ucałować ze czcią.
W Wielką Sobotę poświęcanie pokarmów na stół wielkanocny i adoracja Najświętszego
Sakramentu – Chrystusa w grobie. Kościół będzie otwarty od 9:00 do 17:00. Poświęcenia
pokarmów na zewnątrz kościoła wg ustalonego planu.
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
– Nadziejów 10-20. Będzie to sprzątanie przedświąteczne – dlatego proponuję może w
środę, albo inny dzień, który będzie odpowiedni do przygotowania kościoła na nasze
świętowanie.

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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