
Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; 
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy 
prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na 
ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym 
konanie Jezusa. (2 Kor 4) 
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1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla 
człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi 
najpierw w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym  
i wspólnotowym rozwoju. Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności  
i lenistwa czy też jako czas nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale 
jako dzień poświęcony Panu Bogu 
2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie  
i przebieg procesji Bożego Ciała: budującym ołtarze: Rodzicom dzieci uczestniczących 
w Samstagschule, Młodzieży wybierającej się do Panamy pod egidą S. Dobromiły i p. M. 
Bekiersz, mieszkańcom ulicy św. Czesława, w szczególności państwu: Małek, Niedziela  
i Jadasz, Stowarzyszeniu Przyjaciół Kamienia Śląskiego); służbie liturgicznej  
i mariankom, strojącym i niosącym figury, organistom, strażakom, niosącym 
nagłośnienie, dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom, dzieciom komunijnym, paniom 
w strojach ludowych; tym którzy przystroili domy, okna i trasę, wszystkim za śpiew  
i modlitwę a przede wszystkim za nieudawane świadectwo wiary 
3. Zapraszamy do udziału w procesjach eucharystycznych: dziś i we wtorek po 
nabożeństwie, jutro w Kamionku, w czwartek po Mszy szkolnej 
4. Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie KAMYKI zaprasza wszystkich chętnych: dużych 
i małych, rodziców i dziadków, do pomocy przy zagospodarowaniu skweru pod budowę 
KARMNIKA INTERNETOWEGO przy szkole podstawowej. Prace odbędą się w sobotę 
od godziny 10.00 
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Parafia pw. św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Kamyki", Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kamieniu Śląskim serdecznie zapraszają 10 czerwca (niedziela) o godz. 17.00 na 
koncert w wykonaniu Krapkowickiej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Wiencek. 
Miejsce: teren przy stawie na Placu Myśliwca (w przypadku niepogody koncert odbędzie 
się w Kościele). Dla dzieci przejażdżki pontonem po stawie a wszystkich zapraszamy na 
kawę, herbatę i coś słodkiego. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu 
Krapkowickiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury 
6. Opolski oddział NFZ zwraca się z apelem o zgłaszanie do ubezpieczenia członków 
rodziny, a w szczególności dzieci. Zgłoszenie to gwarancja dostępu do lekarza  
i zwiększenie środków finansowych na leczenie wszystkich pacjentów 
7. Dziś odpust w Gogolinie, za tydzień w Kątach Opolskich 
8. Kolekty: dziś na Kurię i Seminarium, za tydzień na potrzeby parafii. Dziś przed 
kościołem zbiórka na Świątynię Opatrzności. Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1541 zł; 
Opfergang – 1312 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: Zmuda, Przybyła, Buhl, Cichoń (ul. 1go Maja) 
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7.30 Msza św. za †† ojca i dziadka Bernarda Kauf, dziadków z obu stron i z pokr. 

10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Juliana Piecha, rodz., 
chrzestnych i rodzeństwa; Koncert Chóru Jasnogórskiego 

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna 
16.00 Msza św. za żyjących i zmarłych z rodzin Adamiec i Wrzód 

PONIEDZIAŁEK  4 VI 
7.00 Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, szwagra 

Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, siostry zakonne Gerhildę 
i Konsumatę 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Franciszka Szendzielorz, ich 
rodz., pokr., koleżankę Renatę i Wernera; procesja eucharystyczna 

WTOREK Bonifacego 5 VI 
7.00 Msza św. za †† syna Waldemara Krupop i kuzynkę Różę 

18.00 Nabożeństwo eucharystyczne i procesja 
ŚRODA  Norberta 6 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† dwóch mężów Gerharda Szulc i Adolfa Buk, ich 
rodz. i dusze opuszczone; nie ma procesji 

1 CZWARTEK  7 VI 
7.00 Msza św. za †† ojca Roberta, siostrę Agnieszkę, rodz. Leona i Marię oraz 

rodzeństwo 
12.00 Msza św. ślubna: Patrycja Strzałek i Dariusz Skowronek 
16.15 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.00 Msza św. szkolna: (za Parafian), procesja eucharystyczna 

PIĄTEK Najświętszego Serca Pana Jezusa 8 VI 
7.00 Msza św. za † Stanisława Jarząbek – od Marii i Romana Wnęk z Mochnaczki 

15.00 Św. Barbara: Msza św. 
SOBOTA Niepokalanego Serca Maryi 9 VI 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Wilhelma Matuszek, z pokr. i dusze w cz. c. 
11.00 Msza św. ślubna: Tomasz Reinert – Sonia Gregorczyk 
14.00 Msza św. ślubna: Izabela Skowronek – Piotr Rempiński 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Wojciecha Jakucki, rodz. Jana  

i Magdalenę Grobosz, 3 braci Edwarda, Wernera i Piotra, z rodzin Grobosz, 
Kleman i Jakucki 
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7.30 Msza św. za †† rodz. Erykę i Eryka Biela w 3 r. śm., dziadków Augustynę  

i Józefa Biela, wujka Ryszarda, Urszulę Biela, szwagra Romana Pudelko 
10.00 Msza św. za † Jana Labisz w dniu urodzin 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. za †† matkę Katarzynę Mnich w r. śm., jej męża Piotra, ich rodz.  

i rodzeństwo 
 
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	
 


