KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Sm 5,1-3 Namaszczenie Dawida na króla
Kol 1,12-20 Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Łk 23,35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, a od 1969 roku także Króla Wszechświata, przenika
podwójne przesłanie. Chodzi o zrozumienie, jaka jest rola Chrystusa w dziejach zbawienia
i odkrycie, kim jest On dla nas osobiście. Królowanie Jezusa nie jest egoistycznym narzucaniem
swej woli i władzy, aby jak najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest cierpliwym czekaniem
na każdego, kto w swojej wolności i pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów
zbawienia. Jezus króluje z wysokości krzyża. To co przez Jego oprawców zostało przewidziane
jako kara, poniżenie i upokorzenie, staje się znakiem Jego mocy i panowania.
Niech słowo Boże pomoże nam nieustannie poddawać się królowaniu Jezusa.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Powoli kończymy Rok Jubileuszowy w Parafii. Zachęcm do
modlitwy w int. Parafii.
2. Zachęcam Parafian do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu oraz
noszenia maseczek w miejscach bardziej zatłoczonych i publicznych
także i w kościele.
3. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu
dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby
obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych
serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz
zawsze żyli w bliskości Chrystusa.
4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w
świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia
poświęconego Bogu.
5. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii,
dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej.
6. We wtorek msza szkolno- młodzieżowa. Zapraszam.
7. Dzisiaj zbiórka do puszek na remont Katedry Opolskiej. Bóg zapłać
8. W najbliższą niedzielę przypada I Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego
oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa
na kończy czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię.
9. W przyszłą niedzielę – będzie można nabyć poświęcone świece na stół wigilijny i opłatki
10. 18.XII. w niedzielę kiermasze Bożonarodzeniowe w obu kościołach dochód na remonty.
11. Zapraszam na roraty dzieci i dorosłych w obu kościołach.
12. Kto by chciał ofiarować choinki na święta do kościoła proszę o zgłoszenie w kancelarii.
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13. W środę zostanie odebrany z remonty zabytkowy żyrandol, nowy będzie za 2-3 tygodnie.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
14. W czwartek 17.11. odbył się odbiór II etapu remontu ołtarza w Więcmierzycach.
15. Przypominam o przestrzeganie regulaminu cmentarza parafialnego o opłatach
cmentarnych, ponawiam prośbę aby jako ludzie wierzący zamiast wieńców lub kwiatów
zamawiać Msze za zmarłego.
16. Do nabycia w zakrystii kalendarze diecezjalne i misyjne po 10 zł.
17. Pozycje książkowe wydane przez Parafię są dobrym prezentem z okazji różnych
uroczystości zachęcam do zakupu tych publikacji:„ Schaffgotschowie arystokratyczny ród na
Śląsku” „Kopice – historia utraconego piękna”.
18. Gazety na miesiąc listopad – zachęcam do czytania prasy katolickiej.
19. Dzisiaj zakończenie nowenny i obchodów Jubileuszu Diecezji Opolskiej, odmówmy przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i
Pana.
20. Bóg zapłać za prace przy kościołach i plebanii oraz na cmentarzach Parafianom i
Parafiankom: rodz. Siołkowskich za wywiezienie kompostu z plebanii.
21. Bóg zapłać za posprzątanie Kościołów w sobotę następującym rodzinom:
w Kopicach w Więcmierzycach
22. Zapraszam do sprzątania Kościołów w sobotę następujące rodziny:
w Kopicach w Więcmierzycach
W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 22 listopada – Święta Cecylia (III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki
kościelnej;
- czwartek, 24 listopada – Święty Andrzej Dung-Lac i Towarzysze (XVIII/XIX w.), męczennicy
wietnamscy.
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej
Papież Franciszek mówi wiele o kulturze spotkania i sztuce bliskości. Bardzo tego potrzebujemy
w relacjach między nami, ale nie mniej w budowaniu komunii z Bogiem. Dlatego jakże ważne
jest nasze udawanie się do miejsc Jego rzeczywistej obecności, aby Go spotkać i wejść z Nim w
dialog. Nie da się niczym zastąpić naszej obecności w domu Bożym i naszej modlitwy.
Wiedzieli o tym nasi przodkowie i stąd wynikał ich wielki szacunek do świątyni Pana oraz
częsta obecność w niej, jeśli tylko pozwalały na to siły i uwarunkowania życia. Przekazali nam
też ważną maksymę na życie, że w kościele zawsze jest co robić – bo czeka na nas Bóg.
Tymczasem wskutek pandemii w wielu parafiach część wiernych przestała chodzić do kościoła,
a młodzież coraz częściej nie widzi sensu w takim praktykowaniu wiary. Jeśli to się ma zmienić,
potrzeba z naszej strony wyrazistego świadectwa wartościowania każdej możliwości spotkania z
Panem w Jego domu: udziału w Eucharystii, nabożeństwach, trwania na adoracji czy
nawiedzenia Pana Jezusa obecnego w tabernakulum. bp Andrzej Czaja
Dzień z życia autokracji w majątku w Kopicach. –, Nowy Tygodnik Opolski „ O!Polska” i
strona www.opolska360.pl
Narada u hrabiny Joanny. Joanna w tym czasie spotyka się z dr. Bernardem, który
przygotował obszerną relację i stosowną dokumentację dot. działań i wyników finansowych w
zakładach przemysłowych koło Bytomia. Czy to na jednym z takich spotkań powstawała wizja
wybudowania największego zakładu w majątku przemysłowym Schaffgotschów? Tego nie
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wiemy, ale można przypuszczać, że jeśli mąż Joanny wybudował najpiękniejszy pałac w tej
części Śląska, to hrabina chciała mieć taki sam pałac industrialny. Mowa tu elektrowni w
Szombierkach, która jest ikoną designu i nowoczesności, nawet w dzisiejszym stanie. Narada
kończy się przed dwunastą. Czas ochłonąć, przespacerować się po tarasach pałacowych. Słońce
przenosi się na drugą stronę placu, a jego promyki falują odbijając się w stawie pałacowym. W
oddali widzimy pływające białe łabędzie, które były tu od zawsze. Jak wspomina Joanna, to
dzięki łabędziom pokochała to miejsce, widząc oczyma wyobraźni swój wymarzony dom.
Obiad w południe. Obiad zawsze podawany jest o dwunastej. Przez otwarte okno można
usłyszeć bijące jeszcze kuranty z zegara na stajni. Obiad tradycyjnie rozpoczyna się od
modlitwy, zawsze pamięta się o tym ważnym momencie przed posiłkami. Wielowiekowa
tradycja i szacunek do plonów ziemi zobowiązuje, by podziękować Bogu za urodzaj. W historii
Joanny nie zawsze były to dni kolorowe, choć ona sama tego już nie pamięta. W kuchni od
samego rana kucharz i jego pomocnicy przygotowywali kulinarne fantazje dla mieszkańców
pałacu. W dniu 12 czerwca 1899 roku zapisano w dzienniku kucharza pełne menu z pałacu w
Kopicach. Ciekawostką jest, że w niedziele dla dzieci służby pałacowej były przygotowywane
słodkie niespodzianki, które rozdawano po mszy świętej w kościele parafialnym. Obiady w
pałacu zawsze są wystawne i składają się z rosołu z barwnymi warzywami i swojskim
makaronem, dziczyzny, ptactwa i ryb, które upolował sam Pan domu lub jego myśliwi. Nie
zabraknie też słodkości, to w Kopicach są przygotowywane najlepsze lody. Do obiadu zostaje
zaproszony gość z Szombierek dr Stephan. Do poczęstunku rozlewane są kompoty z owoców
szklarniowych oraz dla dżentelmenów wódka gatunkowa wyrobiona w kopickiej gorzelni, zaś
dla dam jest też wino z winorośli, która pochodzi z pobliskiej szklarni. Dzieci po zakończonym
posiłku wybiegają schodami na wewnętrzny dziedziniec, gdzie bawią się między klombami
kwietnymi. Hrabina Joanna przeprasza i udaje się w kierunku swojego pokoju, musi odpocząć.
Jest to dla niej bardzo wyczerpujący dzień. Musi wszystko przeanalizować i przekazać
dyspozycje, gdyż jutro gość z Szombierek wraca do zakładów.
Hrabia zapala fajkę i rozmawia z dr Stephanem o tym, co ciekawego dzieje się w
zakładach przemysłowych. Masłami jednak jest na przygotowywaniu łowów, to jego wielka
pasja, która zaczęła się tak poważnie w wieku szesnastu lat.
23. Bóg zapłać za posprzątanie Kościołów w sobotę następującym rodzinom:
w Kopicach
w Więcmierzycach
19.11. godz. 08.30: D Halina, W Eleonora, P
19.11. godz. 09.30: R Izabela, H Iwona, W
Halina, H Magdalena, D Albina, D Halina,
Helena,
24. Zapraszam do sprzątania Kościołów w sobotę następujące rodziny:
w Kopicach
w Więcmierzycach
03.12. godz. 08.30: T Aldona, D Jolanta, G
03.12. godz. 09.30: W Jolanta, D
Bogusława, K Alicja, L Monika, rodz. Gier
Katarzyna, T Natalia, D Maria
17.12 godz. 08.00 – stawianie dekoracji
17.12 godz. 08.00 – stawianie dekoracji
Bożonarodzeniowej i sprzątanie przed świetami
Bożonarodzeniowej i sprzątanie przed
świetami
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SŁUŻBA MINISTRANTÓW i MARIANEK
W KOPICACH 2022-2023
WTOREK
Wszyscy – Msza Szkolna
CZWARTEK
Chrastina Bartosz,
Chrastina Błażej,
PIĄTEK
Patryk Bargieł,
Ludwiczak Adrian,
Bury Mateusz,
Turkowski Kacper,
Lenart Karol
Lenart Ewa,
Mróz Anna,
Bury Emilia
Maja Kosińska
NIEDZIELA 8.00
Ludwiczak Adrian,
Bury Mateusz,
Turkowski Kacper,
Bury Emilia
NIEDZIELA 11.00 - SUMA
Łuciów Jakub,
Bargieł Dominik,
Bargieł Patryk ,
Chrastina Bartosz,
Chrastina Błażej,
Lenart Karol
Lenart Ewa,
Mróz Anna
Kosińska Maja
OBECNOŚĆ NA SŁUŻBIE OBOWIĄZKOWA
WPISUJEMY DO ZESZYTU SŁUŻBY
gdy nie jest się obecnym na swojej służbie przychodzimy w innym dniu tygodnia
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SŁUŻBA MINISTRANTÓW i MARIANEK
W WIĘCMIERZYCACH 2022-2023

WTOREK
Wszyscy – Msza Szkolna

Harchala Rafał
Madziała Jarosław

Stankiewicz Jakub
Suchorowski Patryk
Krupa Karol
Stankiewicz Dominik

CZWARTEK
Krupa Zofia,
Szrom Hania
Stankiewicz Aleksandra
Włodarczyk Katarzyna
Martynów Julia
Mrowiec Joanna
PIĄTEK
Martynów Amelia
Skóra Milena
Madziała Klaudia
Setla Martyna
Madziała Malwina
SOBOTA

gdy nie jest się obecnym na swojej służbie przychodzimy w innym dniu tygodnia

Harchala Rafał
Stankiewicz Jakub
Suchorowski Patryk
Madziała Jarosław
Krupa Karol
Stankiewicz Dominik

NIEDZIELA 9.30
Krupa Zofia
Stankiewicz Aleksandra
Martynów Amelia
Skóra Milena,
Madziała Klaudia
Włodarczyk Katarzyna
Szrom Hania
Madziała Malwina,
Martynów Julia,
Mrowiec Joanna
Setla Martyna
OBECNOŚĆ NA SŁUŻBIE OBOWIĄZKOWA
WPISUJEMY DO ZESZYTU SŁUŻBY

gdy nie jest się obecnym na swojej służbie przychodzimy w innym dniu tygodnia
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