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Refleksja
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy”.
Słowa Chrystusa o winnym krzewie i latoroślach przyjmujemy z radością, ale też i z lękiem.
Radość bierze się stąd, że Chrystus zapragnął zjednoczyć się z nami. Jesteśmy nie tylko Jego wyznawcami, uczniami, naśladowcami, ale należymy do Niego tak ściśle, jak gałąź do krzewu. Możemy w Nim trwać, a to coś o wiele więcej, niż być blisko Niego. Trwanie w Chrystusie nie jest
jednak stanem tymczasowym. Jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa, nadać swemu życiu głębszy
sens i wydać owoce, to nie może być wierzącym „od czasu do czasu”, ale raz podjąwszy decyzję,
musi konsekwentnie trwać w komunii z Panem.
Lęk natomiast rodzi stwierdzenie, że wśród latorośli nie wszystkie są żywe i owocują. Istnieją
także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie odpowiedzieć na pragnienie Jezusa i odrzucić
komunię, którą nam proponuje. Możemy próbować układać sobie życie w oderwaniu od krzewu,
jakim jest On sam, w oparciu o własne moce i zamiary. Ale czy będziemy zdolni przynosić owoce?
Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego życia i na wewnętrzną
pustkę, przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie sobą. Nie widzi dla siebie żadnych perspektyw. Czy nie jest to stan usychania daleko od Chrystusa? Czy ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z odłączenia od winnego krzewu?
Chrystus nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę poświadczają święci,
którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeństwa i wielkością swej miłości.
ks. Zbigniew Sobolewski

Na wesoło
W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym obok księdzem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?
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Podczas seansu kinowego pewien pan szturcha swego sąsiada:
- Mógłby pan łaskawie przestać wreszcie chrapać?
- Hmm. Ten film jest taki nudny, niech mi pan nie mówi, że się panu podoba...
- Nie nie, ale przez pana nie mogę spać!
Opowiadanie
Punkt widzenia
Dwa wróble siedziały zgodnie wśród gałęzi wierzby. Jeden usadowił się na czubku drzewa,
drugi umieścił się dużo niżej, w zacisznym rozwidleniu gałązek.
Po pewnym czasie wróbelek siedzący na górze, chcąc zawrzeć znajomość z drugim, powiedział:
- Och, jakie piękne są te zielone liście!
Wróbelek z dołu uznał to za prowokację i odparł sucho:
- Czy jesteś ślepy? Nie widzisz, że te liście są białe?
Ten z góry krzyknął zdenerwowany:
- Sam jesteś ślepy! Liście są zielone!
Wróbel siedzący na dole uniósł dziób i stwierdził:
- Założę się o pióra z mojego ogona, że te liście są białe. A ty nic nie rozumiesz. Głupi jesteś!
W tym momencie wróbelek z góry poczuł, że krew się w nim gotuje i nie namyślając się długo, sfrunął ku swemu przeciwnikowi, aby dać mu nauczkę. Ten zaś nawet nie drgnął. Kiedy tak
dwa wróbelki siedziały naprzeciwko siebie, z piórami nastroszonymi ze złości, przed rozpoczęciem pojedynku miały jeszcze tyle rozsądku, by spojrzeć w górę.
Wróbelek, który sfrunął ze szczytu wierzby, zawołał ze zdziwieniem:
- Och! Zobacz, te liście naprawdę są białe! Polećmy tam, gdzie siedziałem przedtem!
Oba wróble zgodnie orzekły:
- Te liście są zielone!
Nie osądzaj nikogo, jeżeli przedtem nie maszerowałeś przez godzinę w jego butach
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Chrystus jest obecny w swoim modlącym się Kościele, ponieważ On sam jest tym, „który za
nas się modli, który w nas się modli i do którego my się modlimy; modli się za nas jako nasz kapłan, modli się za nas jako nasza głowa, modlimy się my do Niego jako do naszego Boga”, sam
przecież przyrzekł: Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)” (św. Paweł VI).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 2 – 9 maja 2021
Niedziela 02.05. – V Niedziela Wielkanocna
7:30 Kwiatków: Za + Mariolę Laskowską w 1 rocznicę śmierci i ++ rodziców
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
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9:00 Koperniki: Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława Trzcińskiego w 26 rocznicę śmierci
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: 1) Za + ojca Stefana Łatak w 19 rocznicę śmierci (od syna Józefa)
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Klaudii i Piotra Juraszków z okazji 4
rocznicy ślubu i syna Adriana z okazji 7 urodzin

Poniedziałek 03.05. – Uroczystość NMP, Królowej Polski
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki: Za + Kazimierza Trzeciaka w 2 rocznicę śmierci
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 04.05. – Wspomnienie św. Floriana, męczennika
16:30 Próba dla dzieci komunijnych (gr. I)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki-Msza szkolna: Za wstawiennictwem św. Floriana w intencji wszystkich strażaków naszej parafii

Środa 05.05.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki: Za ++ Annę Dereń i Karolinę Dereń (od rodziny Wiśniewskich z Pieszyc)

Czwartek 06.05. – Święto świętych Apostołów: Filipa i Jakuba
16:30 Próba dla dzieci komunijnych (gr. II)
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki: Za + Dorotę

Piątek 07.05.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki: Za + Karolinę Gruszecką
Po Mszy świętej zmiana tajemnic różańca świętego

Sobota 08.05. – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe
18:00 Koperniki: Za + ojca Jana Ziółkowskiego i ++ z rodziny
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Niedziela 09.05. – VI Niedziela Wielkanocna
7:30 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Wojciecha Kotygin z okazji 4 urodzin
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ Helenę i Józefa Łobozów; Barbarę i Wojciecha Zięcinów
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Irenę Olszewską w 1 rocznicę śmierci
•
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Dziś kolekta na Kurię i WSD w Opolu .
Od soboty (01.05.) w ramach codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu – od godziny 17:30 prowadzone jest nabożeństwo majowe. Serdecznie zapraszam do wspólnej
maryjnej modlitwy.
W tym roku Kościół dyktuje nam różne intencje modlitewne związane z ogłoszonymi Rokiem Świętego Józefa, Rokiem Rodziny «Amoris laetitia», Jubileuszem Compostelliańskim oraz realizacją programu duszpasterskiego «Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy».
Życzeniem Biskupa Opolskiego jest poświęcenie miesiąca maja, zwłaszcza nabożeństw
majowych, modlitwie w intencji rodzin.
Biskup Opolski wraz z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży serdecznie zaprasza
wszystkich diecezjan do włączenia się w akcję modlitewną w intencji tegorocznych maturzystów. Odpowiedzią na to wezwanie niech będzie dołączenie do codziennych nabożeństw majowych lub Mszy św. między 2 a 20 maja br. modlitwy za maturzystów
Zapraszam do oglądania transmisji z naszego kościoła. Najprościej można ją znaleźć
wchodząc na stronę parafialną: www.parafiakoperniki.pl .
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
– Siestrzechowice, ul Kopernika 1-6.

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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