
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych 
dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa  
i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. 
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1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi 
Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa 
Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki 
naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi 
oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia  
i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce 
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś i za tydzień o godz. 15.00. Droga 
Krzyżowa z wypominkami za zmarłych w każdy piątek o godz. 18.00 oraz przed Mszą 
św. szkolną 
3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć 
miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci 
4. W nocy z piątku na sobotę Ekstremalna Droga Krzyżowa. Dwie trasy wiodą przez 
naszą parafię. Kościoły pozostaną otwarte i oświetlone. Szczegóły na www.edk.org.pl  
5. Ks. Prof. Piotr Tarlinski w rocznicę pandemicznych transmisji odprawi o godz. 19.00 
w piątek Drogę Krzyżową, a w sobotę Mszę Św. w języku niemieckim. Serdecznie 
zapraszamy 
6. W sobotę gruntowne sprzątanie kościoła i obejścia przed Wielkanocą. 
Zobowiązani niech się̨ poczują̨ mieszkańcy ulicy Szkolnej w Kamionku. O godz. 9.oo 
niech przyjdą̨ Mężczyźni, a o 10.oo Kobiety. Młodzież szkolną zapraszamy z miotłami  
i grabkami o godz. 9.00. Również na 9.00 prosimy dorosłych z Kamienia, trzeba 
posprzątać obejście po remoncie dachu nad salkami 
7. Spowiedź Św. kwadrans przed każdą Mszą Św. Nie odkładajmy na ostatni tydzień, 
tym bardziej że nie możemy gromadzić się w kolejkach 
8. Ks. Biskup przełożył Bierzmowanie klasy ósmej na następny rok! Termin kwietniowy 
zatem nieaktualny. Także I Komunię świętą przełożyliśmy na 27 czerwca. Dzień 
wcześniej ks. Proboszcz odprawi Mszę Św. z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich 
9. W kościele parafialnym może przebywać 40 osób, w Kamionku 7 osób. Pozostali 
powinni pozostać przed kościołem. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa 
10. Kolekta dziś i za tydzień na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie: Reinert, Skowronek, Buchwald, Szczakiel (ul. Powstańców i Mickiewicza) 
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7.30 Msza św. za †† rodz. Klarę i Józefa Hermanza, ich pokrewieństwo, z podziękowaniem  
i wdzięcznością za wychowanie i życie w Duchu Chrystusa, oraz z prośbą o dalsze 
Błogosławieństwo Boże w rodzinie Hermansa 

10.00 Msza św. za † ojca Joachima Blania w 3 r. śm. 
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.00 Msza św. za †† Rodz. i dziadków, kuzyna, ciocie i wujków oraz z pokr. 

PONIEDZIAŁEK  22 III 
7.00 Msza św. za †† ojca Gerharda Berkemann, z rodziny Berkemann i Smolorz 

17.00 Kamionek: Msza św. (za Parafian) 
WTOREK  23 III 

7.00 Msza św. za †† Martę Dziendzielską w miesiąc po śmierci i jej męża Józefa  
w 6 rocznicę śmierci 

ŚRODA  24 III 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 

11.00 Pogrzeb † śp. Edeltraudy Cichoń, lat 80 
CZWARTEK Uroczystość Zwiastowania NMP 25 III 

7.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych 
17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za †† męża i ojca Pawła Lukaszczyk, jego 

rodz. i rodzeństwo, Agnieszkę i Augustyna Rygol, brata Alojzego z żoną i synem 
oraz dusze w cz. c. 

PIĄTEK  26 III 
7.00 Msza św. za †† rodz. Roberta i Marię Blania, siostrę Agnieszkę i brata Joachima, 

rodz. Leona i Marię Kowalczyk oraz rodzeństwo 
18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych 
19.00 Kreuzweg in deutscher Sprache (Pf. Tarlinski) 
SOBOTA  27 III 

7.00 Msza św. za †† Elżbietę i Edmunda Mandok, córkę Wandę i z pokr. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Huberta Grabelus w kol. r. śm., męża i ojca 

Henryka, z pokr. Grabelus i Nawa 
19.00 Vorabendmesse in deutscher Sprache (Pf. Tarlinski) 
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – ZMIANA CZASU NA LETNI 28 III 

7.30 Msza św. za † Martę Dziendzielską od mieszk. ul. Gogolińskiej w Kamionku i za 
zmarłych z tej ulicy 

10.00 Msza św. za Parafian – o dobre przeżycie świąt wielkanocnych 
14.00 Chrzest: Artur Krystian Fajlert 
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Pawła Mnich, Marię i Antoniego Niewiora 

 
Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07; www.swjacek.eu; parafia@swjacek.eu  
Konto: 23 8884 0004 2003 0031 7573 0001. Kancelaria czynna we wtorek i piątek po mszy porannej oraz od 16.00 do 
17.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html  

W "Gościu Niedzielnym" podejmujemy temat Drogi Krzyżowej – najbardziej powszechnego sposobu 
rozważania męki Pańskiej. W tym kontekście przedstawimy również czternaście medytacji – często bardzo 
osobistych spojrzeń na drogę krzyżową Jezusa – przygotowanych przez znane osoby świeckie i konsekrowane. 


