
Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak 
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie 
i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama 
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo". (Mk 4) 
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1. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13) – powiedział Pan Jezus i potwierdził te słowa, gdy ofiarował siebie  
w ofierze na krzyżu. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite serce, z którego 
wypłynęła krew i woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. 
Poznawanie miłości Bożej prowadzi pod krzyż, gdzie najpełniej poznajemy, jak bardzo 
jesteśmy umiłowani przez Boga. Kult Serca Bożego najbardziej wyraża się  
w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego 
serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech ten proces dokonuje się w nas 
nieustannie 
2. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w procesje 
eucharystyczne, szczególnie Mariankom i dziewczętom sypiącym kwiaty 
3. Od dziś w kościołach może być zajęte 50% miejsc siedzących i stojących. Nie 
wlicza się do limitu osób zaszczepionych. Ksiądz Biskup odwołał dyspensę od 
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej 
4. Mobilne Centrum Badań organizuje badania pod kątem miażdżycy tętnic, 
osteoporozy kości i wydolności płuc i oskrzeli. Badania szczególnie zalecane po przejściu 
COVID 19. Badania odbędą się w Ambulansie Diagnostycznym na parkingu przy kościele 
w czwartek o godzinie 10.00. Szczegóły (cennik) na ulotkach i plakatach 
5. Za dwa tygodnie I Komunia Święta i jubileusz proboszcza. W przyszły czwartek od 
godz. 17.00 zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza rodziców do prac 
porządkowych i stawiania namiotu 
6. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Dziś przed kościołem zbiórka na remont 
katedry opolskiej. Kolekty: sprzed dwóch tygodni – 1620 zł, z ub. niedzieli – 1700 zł,  
z Bożego Ciała – 2620 zł, zbiórka na Świątynię Opatrzności w Warszawie – 600 zł, 
Opfergang – 1570 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Zapowiedzi przedślubne: Adrian Tasarz z Opola i Martyna Wesener z Kamienia (I); 
Marcin Szatkowski z Gliwic i Paulina Dyga z Kamienia (II) 
8. Sprzątanie kościoła: Pałasz, Dubowik, Ledwoch, Lysek (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. 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 

PONIEDZIAŁEK Michała Kozala 14 VI 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Artura z okazji urodzin, żony i dzieci 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Jacka Fister, rodz. Bernarda i Matyldę 
Grabelus, brata Karola, żonę Helenę, teściów Karola i Marię Fister, szwagierkę 
Klarę, chrzestną Renatę, kuzynkę Elżbietę, Alfreda Kupka, z pokr Fister, 
Grabelus, Bekirsz, dusze opuszczone 

WTOREK Nowenna do Św. Jacka 15 VI 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Msza św. zbiorowa za żyjących, m. in. do B. Op. (…) w intencji Lidii i Jerzego 
Boguslawskich z okazji 40 rocznicy ślubu i córki Agaty z rodziną 

ŚRODA  16 VI 
7.00 Msza św. w jęz. niem: do B. Op. (…) w intencji Zygmunta i Grażyny  

CZWARTEK Alberta Chmielowskiego 17 VI 
7.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Franciszka Kurek, braci Alojzego, Waltra, Jana, 

bratanka Piotra, żonę Hildegardę, szwagra Franciszka Friedrich, z pokr. 
Jaszkowic, Wilner, Lukaszczyk 

17.00 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w int. Mamy z okazji urodzin i całej rodziny 
PIĄTEK  18 VI 

7.00 Msza św. o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji w int. Piotra Nogły 
SOBOTA  19 VI 

7.00 Msza św. za †† ojca Jana Kuboń, ojca Ryszarda Jabłońskiego i dziadków z obu 
stron 

11.00 Msza św. ślubna: Weronika Dambiec – Łukasz Koteluk 
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Krzysztofa i Mireli Glueck, 

syna Rafała i całej rodziny 
14.30 Msza św. ślubna: Piotr Mikolas – Justyna Charowska 
15.00 Kamionek: Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Emilii Lyka, 

rodz., chrzestnych i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Jana i Weroniki Pałasz, 

z okazji 50 urodzin Jana, córek i całej rodziny 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Gertrudę i Adolfa Wojtala, ich rodz., dziadków 

Agnieszkę i Konrada Pietruszka, dusze w cz. c. 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 20 VI 

7.30 Msza św. (za Parafian) 
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Teresy Kauf z okazji 70 urodzin i synów  

z rodzinami oraz za † męża Bernarda 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. za †† żonę Kamilę w kol. r. śm., teścia i dziadków 

 


