
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich 
tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa 
przyobiecanego tym, którzy Go miłują? 
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1. Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć 
dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w trudnościach, 
pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie Boga, który kocha. 
Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży i jest tylko niemiłym obowiązkiem. Nie 
zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej Eucharystii, bo stoimy przed Tym, 
który jest miłością i z miłości daje nam siebie jako pokarm na życie wieczne 
2. W środę od 9.30 na terenie rekreacyjnym Jesienny Festyn dla Dzieci 
przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, OSP, Rady Sołeckie 
Kamienia i Kamionka, Radę Rodziców, Szkołę Podstawową i Kamyki. Organizatorzy 
gorąco zapraszają 
3. Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Pierwszymi 
wychowawcami są zawsze rodzice. Chodzi o rozwój intelektualny dzieci i ich rozwój 
duchowy ku świętości. Otwieramy ich serca na Boga i świat, który nas otacza. Chcemy 
wypraszać dla nich łaski, których potrzebują. Oprócz aktywnego udziału w katechezie 
szkolnej zapraszamy dzieci na cotygodniową Mszę Szkolną w czwartki o godz. 17.00 
4. W czwartek po Mszy szkolnej spotkanie wszystkich Marianek z nową opiekunką, 
Siostrą Julianną. Zapraszamy także dziewczęta, które chcą przystąpić do tej wspólnoty 
5. Od jutra do czwartku będziemy zbierać elektrośmieci przy stodole. Dochód z akcji 
przeznaczony na wsparcie misjonarzy. Można przynieść: komputery, monitory, 
klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, magnetofony, magnetowidy, 
dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, 
grzejniki, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumulatory itd. (ulotki przy gazetkach) 
6. W sobotę na Górze Św. Anny obchody kalwaryjskie od godz. 7.30. O godz. 19.00 
Nabożeństwo ze świecami 
7. W odpowiedzi na apel biskupów za tydzień przed kościołem zbiórka na pomoc 
mieszkańcom Afganistanu, doświadczonych wojną domową, 70 z nich znalazło 
schronienie w naszej diecezji 
8. W niedzielę o godz. 12.00 w Warszawie beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy do udziału w transmisji telewizyjnej 
9. W niedzielę 12 września od godz. 15.00 zapraszamy wszystkich na Kartofelfest do 
Kamionka pod Altanę koło Świetlicy, szczegóły na plakatach  
10. Serdeczne podziękowania Mieszkańcom Kamienia za dar serca - przekazany 
złom na pomoc dla Oli, za udostępniony ciągnik i przyczepy oraz osobom, które pomimo 
deszczu przeprowadziły akcję zbiórki  
11. Kolekta dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień potrzeby parafii. Kolekta z ub. 
niedzieli – 2100 zł, Opfergang – 1940 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
12. Sprzątanie kościoła: Zmuda, Glinka, Madziała, Majcher (ul. Polna) 
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7.30 Msza św. za †† ojca Edwarda Cichoń w kol. r. śm. i matkę Edeltraudę 
9.30 Wyjście procesji na odpust do Miedzianej 

10.00 Msza św. za † Mariannę Gebauer w miesiąc po śmierci 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda, jego rodz. Annę i Antoniego, brata Alfreda, 

rodz. Paulinę i Alfonsa, bratową Teresę, wujka chrzestnego Waltra, dziadków  
z obu stron, wsz. z pokr. 

PONIEDZIAŁEK   6 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Klarę i Jana Buk, Agnieszkę i Pawła Szczodrok, siostrę, 

brata, szwagra, szwagierki, ciotki Marię i Hildegardę i dusze w cz. c. 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w intencji Michała Gebauer z okazji 

75 urodzin 
WTOREK  7 IX 

7.00 Msza św. za † Elżbietę Franz 
ŚRODA Narodzenie NMP 8 IX 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† rodz. Jadwigę i Franciszka Kurek, braci Alojzego, 
Jana i Waltra, 2 bratowe, bratanka Piotra, męża Franciszka, wsz. z rodzin Kurek, 
Friedrich i Jaszkowic 

CZWARTEK  9 IX 
7.00 Msza św. za †† syna Henryka Anioł, jego żonę, męża Józefa Anioł, z pokr. Anioł, 

Rygol i dusze w cz. c. 
13.00 Msza św. ślubna: Martyna Wesener – Adrian Tasarz 
17.00 Msza św. szkolna: za †† Jana Jafernik w kol. r. śm., żonę Klarę i z pokr. 
17.45 Spotkanie Dzieci Maryi i nowych kandydatek 
PIĄTEK  10 IX 

7.00 Msza św. za †† ojca Joachima Franc w kol. r. śm., matkę Elżbietę Franc, 
dziadków Pawła i Agnieszkę Benek i Elżbietę Franz, teścia Bernharda Buck  
i dusze nagle zmarłe 

SOBOTA  11 IX 
7.00 Msza św. za † Adelajdę Copiak w kol. r. urodzin 

11.00 Pogrzeb † Cecylii Fesser 
13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Norberta Simon z okazji 60 urodzin, 

żony i dzieci z rodzinami 
15.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Ilony Reinert z okazji 50 urodzin i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w int. Anny Skowronek i dzieci z rodzinami 
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7.30 Msza św. za †† ojców Bernarda Kauf i Waltra Kurek, brata Piotra, dziadków  
z obu stron, Sławomira Olek i z pokr. 

10.00 Msza św. do B. Op. w intencji Korneliusza Wiertelorz z okazji 50 urodzin z podz. 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji córki Karoliny z okazji urodzin i całej rodziny 
 

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 
 


