
Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki 
występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim 
czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich  
i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 
zaprowadzają pokój. (Jk 3) 
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1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że 
Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, 
musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, 
grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego 
zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim 
rodzicom 
2. Dziś w naszej parafii świętujemy dożynki. Dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę 
i cieszymy się z nimi jej owocami. Prosimy o uświęcenie każdego ludzkiego wysiłku oraz 
o szacunek dla naszej pracy i zaangażowania. Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali 
dzisiejszą uroczystość: starostom, twórcom koron i okolicznościowej dekoracji w naszej 
świątyni 
3. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne KAMYKI zaprasza na Pożegnanie Lata  
i IV Turniej Piłki Nożnej w sobotę od godziny 15.00. Po uroczystym otwarciu grilla 
taneczne pożegnanie lata z zumbą. Od godziny 16.00 mecze piłki nożnej, o 19.00 
zabawa taneczna. Zapraszamy na teren rekreacyjno-sportowy 
4. W niedzielę idziemy na ostatni w tym roku odpust ku czci św. Michała do Poznowic. 
Zapraszamy do licznego udziału. Wyjście o godz. 9.00. Suma o 11.00. Powrót 
Kamykowozem 
5. Dzięki gorliwej pracy Panów Mientus przywrócono transmisję na żywo z kościoła 
parafialnego. W serwisie YOUTUBE należy znaleźć kanał Parafia św. Jacka Kamień Śląski 
i zasubskrybować (poprzez stronę www.youtube.com, aplikację w komórce lub tablecie, 
w telewizorze). Monitoringiem zostanie także objęte wejście do kościoła, obejście 
plebani, altany i boiska, co poprawi bezpieczeństwo i ograniczy wandalizm dobra 
wspólnego. Za wykonaną pracę serdecznie dziękujemy! 
6. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii, za tydzień na konserwację i strojenie organów. 
Kolekta z ub. niedzieli (diecezja) – 1273 zł; Opfergang – 868 zł. Bóg zapłać! 
7. Sprzątanie kościoła: Wieczorek, Smolarz, Lukaszczyk, Malkusz (ul. Mickiewicza) 
 

	

 

W Gościu Niedzielnym: 
• o tym, dlaczego koniecznie trzeba modlić się za kapłanów oraz obrazek z tekstem modlitwy za księży 
• o peregrynacji relikwii Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus po Afryce 
• w trosce o dzieci – ile snu potrzebują i jak poważne mogą być skutki ich niewyspania? 
W MAŁYM GOŚCIU: 
• bezpłatny dodatek – kolorowy silikonowy różaniec na rękę 
• 160 lat po objawieniach Matki Boskiej z Lourdes. Historia krok po kroku 
• plakat ze słowem Bożym, które warto codziennie sobie przypominać	 	



NIEDZIELA – DOŻYNKI PARAFIALNE 23 IX 
7.30 Msza św. za †† męża, ojca i dziadka Gerarda Mandok w 1 rocznicę śmieci 
9.45 procesja dożynkowa z Sanktuarium do Kościoła Parafialnego 

10.00 Msza dziękczynna za tegoroczne zbiory i w intencji pracujących na roli 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. koncelebrowana: 1) za †† rodz. Małgorzatę i Gotharda Buhl, braci Georga  

i Bernarda, męża Rajmunda, szwagra Jana, dziadków z obydwu stron, oraz za zmarłych  
z tych rodzin; 2) do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Sofii Skowronek, rodz., 
chrzestnych i całej rodziny 

PONIEDZIAŁEK  24 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Franciszka i Helenę Reinert, Maksymiliana i Dorotę 

Woźnica, szwagra Romana i z pokr. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Ditharda Szice, jego rodz., rodz. 

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

WTOREK Władysława z Gielniowa 25 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Waleskę i Stefana Bielec, brata Jerzego, Klarę  

i Szczepana Matuszek, Jacka i Genowefę, Waltra Berger, jego 2 żony, z pokr. 
i dusze opuszczone 

ŚRODA  26 IX 
7.00 Msza św. w jez. niem.: (za Parafian) 

CZWARTEK Wincentego a Paulo 27 IX 
7.00 Msza św. za †† Elżbietę i Franciszka Rygol, Bronisławę i Franciszka Szwugier, 

2 braci, siostrę Marię, szwagrów Jacka i Karola, Irenę Wilczek, z pokr. Szwugier 
i Rygol 

17.00 Msza św. szkolna: z †† męża i ojca Pawła Lukaszczyk, jego rodz.  
i rodzeństwo, Augustyna i Agnieszkę Rygol, brata Alojzego, jego żonę i syna, 
Teresę Strzałek, Marię Rygol i dusze w cz. c. 

17.45 Spotkanie formacyjne siódmej klasy 
PIĄTEK Wacława 28 IX 

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

SOBOTA Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 29 IX 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Elfrydy Fiszer z okazji 80 urodzin i dzieci  

z rodzinami oraz za † męża 
16.00 Św. Barbara: do B. Op. i MBNP z podz. i prośbą o zdrowie i opiekę w int. Jadwigi 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji rodziny Gebauer - Bekiersz 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 30 IX 

7.30 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda Mandok w 1 rocznicę śmieci 
9.00 wyjście procesji na odpust św. Michała do Poznowic 

10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Żelaznych Jubilatów (65 lat ślubu) Gertrudy 
i Jana Lenort oraz dzieci z rodzinami 

16.00 Msza św. za †† ojca Jana Koj w 3 r. śm. i matkę Marię oraz z pokr. 
 
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: www.youtube.com 
 


