
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię 
Jego. 

 (J 20) 
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1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet 
największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia 
się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca 
zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje 
miłosierdzie 
2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia  
w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym,  
a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy 
szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną. 
Wspieramy dzieła Caritas 
3. W czwartek w godz. 12.30 – 16.30 Dzień Otwartych Drzwi w Liceum 
Ogólnokształcącym w Gogolinie. Możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i lokalową 
oraz ofertą edukacyjną szkoły 
4. We piątek 13 kwietnia i we wtorek 18 kwietnia kancelaria będzie nieczynna 
5. Przyszła niedziela zainauguruje X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha 
Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie 
znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Niedziela to 
także Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W całym kraju będzie czytany 
List św. Pawła Apostoła do Rzymian. W Tygodniu Biblijnym i nie tylko zachęcamy do 
osobistej lektury Słowa Bożego, które pomaga nam zgłębić prawdę o Bogu 
przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu  
6. Za dwa tygodnie, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe 
powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne 
7. Zapowiedź przedślubna (III): Adam Szpak z Kamionka i Karolina Tomys z Dylaków 
8. Intencje wolne: 24, 26 kwietnia; 1, 2, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 23, 24, 30 maja 
9. Kolekty: dziś na Caritas Diecezjalną, za tydzień na instytucje diecezjalne, za dwa 
tygodnie na potrzeby Parafii. Kolekty świąteczne: niedziela palmowa (cmentarz) – 2237 
zł; I święto (cmentarz) – 4041 zł; II święto (KUL) – 2020 zł; Adoracja Krzyża – 1280 zł; 
Boży Grób (Ziemia Święta) – 1600 zł; Opfergang - 3584 zł. Z zaleckami na Drogę 
Krzyżową ofiarowano 2800 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: 9 i 13 IV – Niedziela, Gregorczyk, Cichoń, Morawiec; 16 i 20 
IV – Herrmann, Mandok, Mularczyk, Matuszek (ul. św. Czesława) 
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oraz od 16.00 do 18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: chwilowo nie działa	

	 	



NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – BIAŁA 8 IV 
7.30 Msza św. za †† matkę Marię Koj w 3 r. śm., jej męża Jana i z pokr. 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Manfreda Rygol z okazji 75 urodzin 
11.00 Chrzest: Maja Michalina Kapinos 
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Pauliny Dybaś, rodziców 

i chrzestnych 
PONIEDZIAŁEK Zwiastowanie Pańskie 9 IV 

7.00 Msza św. za † Ryszarda Pola w rocznicę śmierci 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna Huberta Grabelus w kol. r. śmierci i z pokr. 

WTOREK  10 IV 
7.00 Msza św. za †† ojca Alfreda Swoboda, wnuka Adama, wszystkich z rodzin 

Swoboda i Glik 
19.00 Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

ŚRODA   11 IV 
7.00 Msza św. w jęz. niem. (za Parafian) 

CZWARTEK  12 IV 
7.00 Msza św. za †† syna Andrzeja Zając, rodz. Zając i Klimke, siostrę Hildegardę, 

jej męża Jacka Lis, szwagrów Ryszarda, Józefa i Andrzeja oraz Florentynę 
Zając 

17.00 Msza św. szkolna: za †† Stanisława Małek, jego rodz.; rodz. Magdalenę  
i Ryszarda Slota, Hildegardę Lukaszczyk, ich dziadków i z pokr. 

PIĄTEK  13 IV 
7.00 Msza św. w intencjach czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 

SOBOTA  14 IV 
7.00 Msza św. za †† rodz. Leona i Józefę Stach, 4 braci, dziadków, z pokr. i dusze 

w cz. c. oraz Walentego Gawlik 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Jana Grabelus, męża Bernarda 

Weisser, jego rodz. Gertrudę i Józefa; Annę Grabelus i Edmunda Przybyła;  
z pokr. Grabelus i Weisser 

III NIEDZIELA WIELKANOCY 15 IV 
7.30 Msza św. za † Jacka Gabor w miesiąc po śmierci 

10.00 Msza św. za †† rodz. Helenę i Jacka Reinert, dziadków, Jana i Klarę Roskosz, 
Józefa i Józefę Reinert, z pokr. Reinert, Roskosz i Juraszek 

14.20 Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
16.00 Msza św. za †† Joachima Blania w miesiąc po śmierci 

PONIEDZIAŁEK  16 IV 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Lidii Mandok z okazji urodzin i całej rodziny 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Martę i Józefa Zagraj, ciotkę Hildegardę, rodz. 
Polański i z pokr. 

WTOREK Nowenna do św. Jacka 17 IV 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących (Młodzieży) 
ŚRODA   18 IV 

7.00 Msza św. w jęz. niem. (za Parafian) 



CZWARTEK  19 IV 
7.00 Msza św. za †† męża i ojca Bernarda Smolorz, syna Romana, rodz. Marię  

i Jacka Dziendzielski, teściów Magdalenę i Juliusza Smolorz, siostrę Martę, 
braci Gerharda i Józefa, szwagrów, szwagierki, Jana Mularczyk i z pokr. 

17.00 Msza św. szkolna: za † Piotra Ziara w miesiąc po śmierci 
18.30 w Gogolinie: Próba przed bierzmowaniem 

PIĄTEK  20 IV 
7.00 Msza św. za †† męża i ojca Aleksandra Dyga, jego rodz. i rodzeństwo, rodz. 

Klarę i Franciszka Wojtala, brata Waltera, siostrę Adelheid, wszystkich z rodzin 
Dyga i Wojtala 

18.00 Spowiedź przed bierzmowaniem 
SOBOTA  21 IV 

7.00 Msza św. za †† żonę Dorotę Reinert, jej rodz. Martę i Karola Wicher, teściów 
Annę i Michała Reinert, z pokr. Reinert, Feliks i Wicher 

11.00 w Gogolinie: Ks. Bp Andrzej Czaja udzieli sakramentu Bierzmowania 
młodzieży naszej parafii: Julia Chodurska, Natalia Dyga, Dawid Mikolas, 
Mateusz Kaminsky 

16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Franciszkę i Jacka Matuszek, męża Ditharda 

Szice, siostrę Martę, braci Huberta i Józefa, bratową Annę, Albinę Hajduk  
i dusze w cz. c. 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – DOBREGO PASTERZA 22 IV 
7.30 Msza św. za †† ojca Józefa Glik w rocznicę urodzin, matkę Dorotę, ich 

rodziców, rodzeństwo i krewnych 
10.00 Msza św. za †† rodz. Edwarda i Magdalenę Bieniek, siostrę Renatę, teścia 

Gerarda Simon, dziadków, z pokr. Bieniek, Grobosz i Simon 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† rodz. Teresę i Tomasza Mikolas, dziadków Józefa Patolla, 

Alojzego i Klarę Mikolas, wszystkich z pokr. i dusze w cz. c. 
 
 

Święta Wielkanocne w kamieńskiej parafii 2018 
 
Preludium do Wielkiego Tygodnia stanowi Droga Krzyżowa dla młodzieży dekanatu 
odprawiana w piątek przed Niedzielą Palmową od Sanktuarium św. Jacka do kościoła 
parafialnego. 
W Niedzielę Palmową kwadrans przed sumą wierni gromadzą się przy kaplicy 
narodzenia św. Jacka. Po poświęceniu palm i odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana 
Jezusa do Jerozolimy wyrusza procesja do kościoła parafialnego. Tam odczytywana jest 
Męka Pana Jezusa, w tym roku według św. Marka. Ewangelistą jest Mikołaj Tkotz. Po 
południu ostatnie kazanie pasyjne głosi ks. Sławomir Krawczyk, wikariusz z Gogolina.  
W wielki wtorek po południu chętni porządkują teren wokół kościoła, panie z DFK 
sadzą bratki na grobach księży i przy stacjach drogi krzyżowej. Wieczorami wierni 
przystępują do Sakramentu Pokuty. W wielką środę Kamień z Kamionkiem integruje 
się na wspólnym paleniu żuru obok ścieżki rowerowej łączącej wioski.  
 



W wielki czwartek delegacja ministrantów (Szymon, Mikołaj i Marko) uczestniczą  
z Proboszczem w Mszy Krzyżma. Po Mszy św. Marko Wloka odbiera od Ks. Bpa Andrzeja 
Czai Dyplom Uznania przyznawany raz w rok najgorliwszym ministrantom w diecezji. 
Siostra Dobromiła przygotowuje dekorację w ciemnicy, a dekoracja ołtarza przypomina 
wieczernik. O godz. 18.00 rozpoczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej. Mikołaj czyta 
komentarze, po homilii proboszcz obmywa nogi szafarzom Komunii św. Wierni 
przystępują do Komunii pod dwiema postaciami. Pana Jezusa w ciemnicy adorują 
najpierw Róże Różańcowe, a potem młodzież. Siostra Wiktoria przygotowuje 
rozważania, Paulina z Natalią grają i śpiewają. 
W wielki piątek o poranku mimo chłodu odprawiamy Drogę Krzyżową wokół kościoła. 
Chodź teraz tego nie widać, to cieszymy się, że stacje zostały oświetlone, efekt 
kilkudniowej pracy p. Grzegorza Mikolasa, p. Daniela Broja i paru innych. W południe 
ćwiczą ministranci, w godzinie miłosierdzia dzieci gromadzą się na nabożeństwie 
pasyjnym. Siostra Dobromiła z pomocnikami szykuje Grób Pański do adoracji. Liturgia 
Męki Pańskiej gromadzi największą rzeszę parafian i gości (można porównać z pasterką). 
Najpierw w ciszy słuchamy Męki Pańskiej – czyta Robert Czech. Po homilii wszyscy wierni 
podchodzą do ucałowania krzyża, by uzyskać odpust zupełny. Procesja trwa długo, 
kończą się pieśni o krzyżu. Wieczorem raz jeszcze gromadzi się młodzież na adoracji, 
dzisiaj trochę liczniej.  
W wielką sobotę rano adoracja przy Bożym Grobie rozpoczyna się w języku 
niemieckim, potem poszczególne ulice nawiedzają kościół, najliczniej o godz. 11.00, 
kiedy dzieci przynoszą pokarmy do poświęcenia. Marianki trzymają straż, według 
przygotowanego przez Siostrę Wiktorię grafiku. Ofiarą wspieramy chrześcijan w Ziemi 
Świętej. Po południu robi się cicho, po zakończeniu adoracji panie jeszcze skrzętnie 
sprzątają kościół przed wieczorną liturgią. Ministranci – strażacy, Marko i Mateusz, 
przygotowuję ognisko do poświęcenia. Przygotowany przez siostrę Dobromiłę paschał 
niesie szafarz – żołnierz, p. Robert. Paschał nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego: 
Weźmijcie Ducha Świętego, koreluje z ołtarzem i barokową monstrancją. Polski wosk 
gryzie się na nim z niemieckim, nieoczekiwanie powodując różowe plamy. Słuchamy 
wszystkich dziewięciu czytań, dziewczęta z byłej scholii i Marianki śpiewają psalmy. Po 
poświęceniu wody odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, a po liturgii światło zapalone od 
paschału zabieramy do domów.  
Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się od procesji rezurekcyjnej. Strażacy 
niosą baldachim, Tomek po raz pierwszy przewodniczy śpiewom. Potem cztery Msze 
święte, z nich jedna w Kamionku. Obowiązkami przy organach dzielą się nasi organiści: 
p. Ingrid Salamon, p. Tomasz Friedrich, p. Jesika Majnusz – Broj, Tomasz Kroker  
i p. Marcin Klich – świeżo upieczony lekarz weterynarii. Po południu licznie gromadzimy 
się na nieszporach. W czasie psalmów podchodzimy procesyjnie do chrzcielnicy i czynimy 
znak krzyża świeżo poświęconą wodą.  
W poniedziałek wielkanocny tradycyjne Msze stanowe: najpierw dla mężczyzn  
i młodzieńców, później dla kobiet i panien. Wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowania i przebieg świąt, z serca dziękujemy! Oby za rok było nas, 
zaangażowanych w życie wspólnoty parafialnej, jeszcze więcej! Święty Jacek na pewno 
się odwdzięczy! 
 


