
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 
oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec 
Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich 
utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami 
świata. (Jk 1) 
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1. Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza 
pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy 
religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli 
nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji 
2. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej 
Mszy Świętej o godz. 8.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, Stolicy Mądrości, dla 
uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie  
i wykształcenie młodego pokolenia. Przed Mszą okazja do powakacyjnej spowiedzi. 
Dzieci klasy pierwszej przynoszą tornistry do poświęcenia 
3. W niedzielę Dożynki Gminne w Gogolinie: o 11.00 Msza św. w kościele Serca 
Pana Jezusa, o 14.30 korowód z liceum na Plac Benedyktyński, o 15.00 przekazanie 
chleba i występy gości: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Szwarne Dziołchy, zespoły i grupy 
artystyczne Gminy Gogolin. Wieczorem wystąpią FRELE a potem zabawa z zespołem 
SPEKTRUM. Ponadto konkursy, stoiska kulinarne, promocyjne i szereg atrakcji 
4. Biskup Opolski zaprasza tegorocznych Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na 
modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Pielgrzymki Jubilatów 
Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w niedzielę  
9 września na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi 
Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym 
samym miejscu tydzień później, w niedzielę 16 września o 14.00. 
5. Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 23. 
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. Pielgrzymka 
odbędzie się w sobotę 15 września 2018 r. 
6. Kolekty: dziś na diecezję, za tydzień na ogrzewanie kościoła. Przed kościołem za 
tydzień zbiórka na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Kolekty sierpniowe: 
12 VIII – 1076 zł, 15 VIII – 1348 zł, odpust – 5725 zł, 26 VIII – 1353 zł; Opfergang – 
2948 zł, z wypominkami na cmentarzu ofiarowano 2500 zł. Bóg zapłać za ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Cielęcy, Lot, Franz, Bartoszek (ul. Mickiewicza) 
 

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 wtorki i piątki po Mszy porannej oraz  od 16.00 do 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: już niebawem 

	

W Gościu Niedzielnym: • „Nie tylko Biblia”, czyli o Kościele, który nie jest martwą religią Księgi, ale 
żywym organizmem; • o udziale papieża w Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie 
• drastycznie wzrosła liczba nastolatków, którzy podejmują próby samobójcze. Co należy robić, aby 
nasza młodzież uwolniła się od depresji? 
W "MAŁYM GOŚCIU": 
• bezpłatny dodatek - kalendarz na rok szkolny. Odliczamy dni do kolejnych wakacji 
• plakat z podpowiedzią jak zawsze być pierwszym 
• „Mały Gość” na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży”, który płynie na spotkanie z papieżem	 	
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7.30 Msza św. za †† rodz. Karola i Helenę Sleziona, brata Jana, chrzestną Małgorzatę Skworc,  

z rodzin Sleziona i Szolc 
10.00 Msza św. za † ks. Andrzeja Kowolika (Rozmierz) 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † ojca Wilhelma Fesser w 1 rocznicę śmierci 

PONIEDZIAŁEK Grzegorza Wlk. 3 IX 
7.15 Spowiedź dzieci klas IV-VIII 
8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego: w intencji uczniów, nauczycieli, 

rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Kamieniu, błog. tornistrów 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Jana i Bronisławę Skóra, Karola Witek, rodz., 

brata Ryszarda, teściów Manfreda i Krystynę Pyka, Józefa i Hildegardę 
Kowalskich, Rutę Hermasz, Teresę i Konrada Przemus, Księży i Siostry,  
kt. u nas pracowali i dusze opuszczone 

WTOREK  4 IX 
7.00 Msza św. za † męża i ojca Alfreda Sleziona w 4 r. śmierci 

ŚRODA Matki Teresy z Kalkuty 5 IX 
7.00 Msza św. w jez. niem.: za † męża i ojca Edwarda Cichoń w kolejną r. śmierci 

1 CZWARTEK  6 IX 
7.00 Msza św.  za †† żonę i matkę Elżbietę Franz, syna Joachima i wsz. z rodzin 

1 PIĄTEK Melchiora Grodzieckiego 7 IX 
7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.00 Spowiedź dzieci i młodzieży 
18.30 Msza św. za †† Wiktora, dwie żony, rodz. z obu stron, Anastazję, męża, rodz. 

z obu stron, siostrę Cecylię, męża, 2 synów, brata Antoniego, żonę, wszystkie  
dusze z tego domu 

SOBOTA Narodzenie NMP 8 IX 
7.00 Msza św. za †† syna Henryka Anioł, jego żonę, jego ojca Józefa Anioł i dusze 

w cz. c. 
11.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Złotych Jubilatów Felicji i Józefa Niedziela 

oraz synów z rodzinami 
13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Anny Skowronek z okazji urodzin 

i dzieci z rodzinami 
14.00 Kamionek: Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Filipa Szice, 

rodz., chrzestnych i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św. za † męża i ojca Bernarda Dyga w r. śm. 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Alfreda Bonkosz w 1 rocznicę śmierci 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 IX 

7.30 Msza św. za †† ojca Reinholda Skowronek i brata Ryszarda 
10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Elżbiety Gorzel z okazji 80 urodzin oraz  

za † męża Jerzego Gorzel 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji rodziny Moniki i Andrzeja Niewiora, syna 

Pawła z żoną i wnuczką Pauliną oraz córki z mężem 
 


