
To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz 
przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie 
od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 
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1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. 
Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy 
wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa 
nad nami 
2. Serdeczne podziękowania za przygotowanie procesji Bożego Ciała wszystkim 
Parafianom z Kamionka, a zwłaszcza przygotowującym ołtarze przy Przedszkolu  
w Ogrodzie, Świętej Barbarze, Kasztelance i ul. Szkolnej. Bóg zapłać ministrantom, 
mariankom, organistom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, dekorującym domy, wszystkim 
za nabożny udział i śpiew 
3. Zapraszamy do udziału w procesjach eucharystycznych do czwartku włącznie 
4. Uprasza się naszą wspaniałą Młodzież korzystającą z placu zabaw i terenu 
rekreacyjnego o zaprzestanie używania wulgarnego słownictwa i wyrzucanie śmieci do 
oznakowanych pojemników! 
5. Nasz Pan Dzielnicowy informuje, że wzmogło się działanie oszustów, którzy 
naciągają starsze osoby pod pozorem wypadku drogowego kogoś bliskiego lub 
przedstawiają się jako rachmistrze, wypytując o obecnych w domu, stan majątkowy itp. 
Policja nigdy nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych przez telefon! Bądźmy czujni! 
6. Dziś odpust Serca Jezusowego w Kątach Opolskich, za tydzień w Gogolinie 
7. W sobotę i niedzielę na naszym terenie rekreacyjnym Mistrzostwa Województwa 
Opolskiego Kadetek i Kadetów w Siatkówce Plażowej, organizowane przez SSR Kamyki 
i Opolski Związek Piłki Siatkowej. Zapraszamy do kibicowania! 
8. Wczoraj pożegnaliśmy † śp. Czesława Sagała z ul. św. Jacka, lat 89 
9. Zapowiedź przedślubna (I): Marcin Szatkowski z Gliwic i Paulina Dyga z Kamienia 
10. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na 
Świątynię Opatrzności w Warszawie, za tydzień na remont katedry opolskiej. Bóg zapłać 
za wszystkie ofiary! 
11. W kościele parafialnym może przebywać 40 osób, w Kamionku 7 osób. Pozostali 
powinni pozostać przed kościołem. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nos 
12. Sprzątanie kościoła: Franz, Biela, Madziała, Lukaszczyk (ul. Ligonia) 
 

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 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html  

 

Nie używaj brzydkich słów, zawsze pięknie, grzecznie mów, 
dobre słowo Boga cieszy, złem, nieczystym człowiek grzeszy!  
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji rodzin Matuszek i Gebauer 

10.00 Msza św. za †† rodz. Wilhelma i Hildegardy Fesser, Jerzego I Łucję Czapla, dziadków z obu 
stron, wsz. z pokr. 

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w rodzinach Kuboń oraz za † męża i ojca Jana Kuboń 

PONIEDZIAŁEK  7 VI 
7.00 Msza św. za zmarłych kapłanów 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Franciszka Szendzielorz, dziadków 
Szendzielorz i Szczodrok, pokr., koleżankę Renatę i dusze w cz. c., 
procesja eucharystyczna 

WTOREK Jadwigi, królowej 8 VI 
7.00 Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, szwagra 

Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, bratową Annę, siostry 
zakonne Gerhildę i Konsumatę i z pokr. 

18.00 Nabożeństwo eucharystyczne i procesja wokół kościoła 
ŚRODA  9 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za zmarłych kapłanów 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Józefa Sleziona – od mieszkańców ulicy szkolnej i za 

zmarłych z tej ulicy, procesja eucharystyczna 
CZWARTEK  10 VI 

7.00 Msza św. za zmarłych kapłanów 
17.00 Msza św. szkolna: (za Parafian) i procesja eucharystyczna 
PIĄTEK Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 11 VI 

7.00 Msza św. za †† Martę i Maksymiliana 
SOBOTA Niepokalanego Serca NMP 12 VI 

7.00 Msza św. za † Zygmunta Pudelko w miesiąc po śmierci 
14.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Andrzeja Howan z okazji 70 urodzin, żony  

i dzieci z rodzinami 
15.00 Chrzest: Pola Strehl 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† ojca i teścia Jerzego Kauczok, wujka Ryszarda 

skowronek, dziadków Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo z obu stron 
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7.30 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
10.00 Msza św. za † Aleksandra Zimon – od siostry i brata z rodzinami 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. za † Babcię w kolejne urodziny 

 


