
"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie  
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy  
od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego". 

 (Łk 24) 
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1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. 
Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu 
przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce 
świata i aż do końca czasu. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby 
konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem 
przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech 
błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej 
2. W czwartek w wieku 69 lat zmarł ks. Jan Bogacki. Pochodził z Krapkowic, 
święcenia przyjął w 1974 roku. Był budowniczym kościoła bł. Czesława na opolskim 
Zaodrzu. W latach 1992 – 2006 był proboszczem w Górażdżach, skąd z powodu słabego 
zdrowia przeszedł na emeryturę. Dziś o godz. 16.00 w Górażdżach Eksportacja 
(przeniesienie ciała do kościoła), jutro o godz. 11.00 uroczystości pogrzebowe. Ks. Jan 
zostanie pochowany na cmentarzu w Górażdżach. Wieczny odpoczynek... 
3. Procesja Bożego Ciała pójdzie w tym roku (31 maja) na ulicę św. Czesława. 
Proponowany podział zadań przedstawia się następująco: I ołtarz przy sali mniejszości 
„Der Geist weht wo er will” przygotuje DFK i Samstagschule; II ołtarz przy kapliczce 
„Od Krakowa do Panamy” przygotuje młodzież wyjeżdżająca do Panamy; III ołtarz 
obok p. Jadasz „Duch Św. napełnił całą ziemię” przygotuje Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kamienia Śląskiego; IV ołtarz obok p. Niedziela i p. Cichoń „Weźmijcie Ducha Świętego” 
przygotują mieszkańcy ul. św. Czesława. Życzymy nominowanym twórczych pomysłów 
i radosnej współpracy. Proboszcz i Siostry służą jak zawsze radą i pomocą! 
4. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii, za tydzień na uporządkowanie cmentarza. Kolekta 
sprzed dwóch tygodni (Caritas) – 1460 zł, z ub. niedzieli (parafia) – 1242 zł, Opfergang 
– 2692 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
5. Sprzątanie kościoła: Gwóźdź, Gad, Lysek, Sleziona (ul. św. Czesława) 
	

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07; www.parafia.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 nabożeństw: chwilowo nie działa	

	
W	NAJNOWSZYM	Gościu	Niedzielnym:	
Bezpłatny	 dodatek:	 •	 adhortacja	 apostolska	 papieża	 Franciszka	 „Gaudete	 et	 exultate”		
–	o	świętości	w	świecie	współczesnym.	
•	czy	Duch	Święty	może	zmieniać	Tradycję	w	Kościele?	
•	czego	nie	wiemy	o	zbrodni	katyńskiej?	
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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. 
PONIEDZIAŁEK Wojciecha, Patrona Polski 23 IV 

7.00 Msza św. za † Jana Strzałek od mieszk. ul. św. Jacka i za zmarłych z tej ulicy 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Wilhelminę i Maksymiliana Jasik, syna Józefa, 

synową Elżbietę, rodz. z obu stron, Marię i Karola Fister, brata Jacka i ciocię 
Annę, z pokr. Jasik, Fister i Bieniek 

WTOREK  24 IV 
7.00 Msza św. za †† rodz. Jacka i Magdalenę Grabelus, Walentego i Ernę Kałuża, 

ich rodz. i rodzeństwo, z pokr. Grabelus, Kałuża, Jędrysik i Kowalski 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Krystynę Jakucką w miesiąc po śmierci 

ŚRODA  Marka, ew. 25 IV 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† ciotkę Katarzynę, 2 mężów, rodziców, braci, Jana 

i Antoniego, żonę Wiktorię 
CZWARTEK  26 IV 

7.00 Msza św. za † Annę Róg w miesiąc po śmierci 
17.00 Msza św. szkolna: za † Jana Labisz w miesiąc po śmierci 
17.45 Spotkanie formacyjne szóstej klasy 

PIĄTEK  27 IV 
7.00 Msza św. za †† Piotra Kurek w 6 rocznicę śmierci, jego rodz. Waltera i Elfrydę, 

dziadków z obu stron 
SOBOTA  28 IV 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji syna Tomasza Reinert z okazji 25 urodzin 
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Klaudii i Henryka 

Hermann oraz synów 
16.00 Św. Barbara: do B. Op., św. Barbary z podz. za odebrane łaski, z prośbą  

o dalsze błog. Boże i zdrowie w int. Hildegardy Klyszcz z okazji 87 urodzin 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Ernesta Lorenc, syna Norberta, wnuka 

Patryka, rodz. Marię i Pawła Herman, teściów Agnieszkę i Augustyna, siostrę 
Helenę, szwagrów Reinholda i Eryka, Annę Tkocz i z pokr. Lorenc i Herman 

V NIEDZIELA WIELKANOCY 29 IV 
7.30 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda Wieczorek, z rodzin Blania i Wieczorek, 

dusze w cz. c. 
10.00 Msza św. ku czci św. Floriana w intencji Strażaków z OSP Kamień Śląski, ich 

rodzin oraz za †† Strażaków 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Henryka Mandok w 30 rocznicę śmierci, jego rodz. 

i brata, z pokr. Mandok i Grobosz 
 
 


