
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda 
kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał 
powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 
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1. Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest 
z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się nawrócić 
2. Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często 
zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do 
codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa  
o godz. 18.00, w Kamionku o godz. 17.00 lub przed Mszą św. Wspominać będziemy 
objawienia Matki Bożej w Lourdes (książeczki i naklejki dla dzieci) 
3. Jutro także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów  
i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego Boskiego 
Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze 
towarzyszył jego rozwój duchowy 
4. W tym miesiącu wyjątkowo odwiedziny chorych będą przed Uroczystością 
Wszystkich Świętych, a miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży w przyszłym tygodniu 
5. Za dwa tygodnie Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego. Zapraszamy na 
sumę o godz. 11.00 w intencji fundatorów i zatroskanych o naszą świątynię 
6. Za trzy tygodnie wybory samorządowe. Cieszymy się z gotowości wielu naszych 
Parafian do przejęcia odpowiedzialności za dobro wspólne i kształtowanie życia 
społecznego w małej ojczyźnie (hajmacie). Chętnie udzielmy im naszego poparcia.  
W tym dniu także liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do 
Komunii św.  
7. Chcemy w tym miesiącu uporządkować przynależność do Róż Różańcowych: 
zachęcić nowych członków lub połączyć niekompletne Róże, by każda miała 20 
uczestników. W tym celu zapraszamy zelatorów (przewodniczących Róż) na spotkanie 
14 października o godz. 14.00 do salki. Pojawiła się także inicjatywa młodych rodziców, 
by modlitwą różańcową otoczyć dzieci (więcej na stronie 4) 
8. Kolekty: dziś na konserwację i strojenie organów, za tydzień na potrzeby Diecezji, 
za dwa tygodnie na ogrzewanie kościoła. Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1860 zł; 
Opfergang – 3417 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: 1 i 5 X Friedrich, Friedrich, Matuszek, Rygol; 8 i 12 X Baer, 
Seget, Howan, Wicher (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: www.youtube.com 

	

W Gościu Niedzielnym:  
• O Świętej Teresie z Lisieux, która pokazała nam, jaką drogą można wspiąć się do nieba 
• o  wizycie papieża Franciszka na Litwie 
• dieta dla seniora. Jak pokonać stare przyzwyczajenia żywieniowe? 
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7.30 Msza św. (za Parafian) 
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. 
PONIEDZIAŁEK Teresy od Dzieciątka Jezus 1 X 

7.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Ryszarda i pokr. z obu stron 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Sławomira Olek, rodz. Annę i Alojzego Kauf, 

brata Bernarda, teściów, szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker 
18.00 Różaniec 
WTOREK Aniołów Stróżów 2 X 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Alfreda Sleziona, jego rodz. Józefa i Łucję Sleziona, 
córki, synów, zięciów, Paulinę i Annę Bennek; rodz. Bronisławę i Jacka 
Borowczyk, córkę Marię Lysek, zięcia Georga Grosman i dusze w cz. c. 

18.00 Różaniec 
ŚRODA  3 X 

7.00 Msza św. w jez. niem.: za †† Rodziców i Męża 
18.00 Różaniec 
1 CZWARTEK Franciszka z Asyżu 4 X 

7.00 Msza św. za † Waldemara Salamon w 1 rocznicę śmierci 
17.30 Msza św. szkolna: do B. Op. (...) w rodzinie 
18.00 Różaniec 
1 PIĄTEK Faustyny Kowalskiej 5 X 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 nie ma Odwiedzin Chorych 

18.00 Różaniec 
18.30 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Krystiana Tomczyk z okazji 50 urodzin, żony, 

córek i całej rodziny 
1 SOBOTA  6 X 

7.00 Msza św. za †† męża Franciszka Friedrich, jego matkę Elżbietę Mandok, żonę 
Katarzynę Prysak, z rodzin Friedrich, Prysak i Krajewski 

11.30 Różaniec fatimski 
13.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Kazimierza Hutniczak z okazji 60 urodzin  

i całej rodziny 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op., MBNP (...) w intencji Lidii Lorenc z okazji 80 

urodzin i dzieci z rodzinami 
16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† męża i ojca Eugeniusza Mazerant w 10 r. śm.,  

z rodzin Mazerant, Cyganiuk i Zasławski 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo  

z obu stron oraz szwagra Ryszarda Skowronek 
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7.30 Msza św. w intencji Róż Różańcowych 
10.00 Msza św. za †† rodz. Ryszarda i Jadwigę Matuszek, Ernesta i Elżbietę Glinka, 

szwagra Franciszka Zimon, kuzynkę Hildegardę Emmerling, jej męża i z rodzin 
Matuszek, Krupop, Gebauer i Glinka 

	 	



15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za †† syna i brata Patryka Kanz, ojca Ernesta, brata Norberta Lorenc, 

chrzestną Helenę i Kamila Gajewski 
PONIEDZIAŁEK  8 X 

7.00 Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Pawła Szczodrok, ich rodz. i rodzeństwo, 
siostrę Adelę, ciotkę Hildegardę, Kapłanów i dusze w cz. c. 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Józefa Pigłowskiego, jego rodz.  
i rodzeństwo, syna Jana, rodz. Teodora i Bronisławę Grobosz, siostrę Teresę, 
jej męża, braci Józefa, Rudolfa, ich żony, bratanicę Grażynę, szwagra Henryka 
Mandok, Teresę i Emila Heince, dusze w cz. c. 

18.00 Różaniec 
WTOREK Wincentego Kadłubka 8 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Jerzego Grabelus i całej rodziny 
18.00 Różaniec 
ŚRODA  10 X 

7.00 Msza św. w jez. niem.: (za Parafian) 
18.00 Różaniec 
CZWARTEK Jana XXIII 11 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Jadwigi Matuszek z okazji 80 urodzin i całej 
rodziny oraz za † męża Wilhelma 

16.30 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.30 Msza św. szkolna: za † Pawła Gawlik od mieszkańców ulicy Polnej i za 

zmarłych z tej ulicy 
18.00 Różaniec 
18.30 Spotkanie formacyjne ósmej klasy 
PIĄTEK  12 X 

7.00 Msza św. za † Wilhelma Szczekala od mieszkańców ulicy Klasztornej i za 
zmarłych z tej ulicy 

18.00 Różaniec 
SOBOTA  13 X 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
16.00 Św. Barbara: za †† Jacka Fister w kolejną r. śm. i rodziców z obu stron 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę Anielę Lyra, dziadków Rudolfa Lyra, 

Franciszka Zmuda, babcię Irmgardę, teścia Gerarda Dudek, zmarłych nagłą 
śmiercią 

18.00 Różaniec 
NIEDZIELA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 14 X 

7.30 Msza św. za †† męża Waltra Kurek, syna Piotra, jego matkę Elfrydę, rodz. 
Franciszka i Jadwigę Kurek, braci, szwagra i szwagierkę 

10.00 Msza św. ku czci św. Jadwigi w intencji budowniczych, fundatorów  
i wszystkich zatroskanych o naszą świątynię parafialną 

14.00 Spotkanie zelatorów (przewodniczących) Róż Różańcowych w salce 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za † męża i ojca Dariusza Lika w 1 rocznicę śmierci 

 
  



OD	WIEKÓW	RÓŻA	JEST	SYMBOLEM	MATKI	BOŻEJ	

Już	w	średniowieczu	powstały	wspólnoty,	gromadzące	się	by	odmawiać	różaniec.	Pierwsze	
Bractwo	 Różańcowe	 założył	w	 1470	 r.	 bł.	 Alanus	 de	 Rupe,	 a	 pięć	 lat	 później	w	 Kolonii	
podobną	wspólnotę	utworzył	dominikanin	Jakub	Sprenger.	W	Europie	istniały	setki	bractw	
różańcowych,	 do	 których	 należeli	 królowie	 i	 książęta,	 wielcy	 wodzowie	 i	 dostojnicy	
Kościoła.	 Wśród	 wielkich	 czcicieli	 różańca	 jest	 papież	 Leon	 XIII,	 autor	 13	 encyklik	
różańcowych.	Pisał	on,	że	różaniec	uczy	mądrego	przeżywania	codzienności	w	tajemnicach	
radosnych,	swoich	cierpień	-	w	tajemnicach	bolesnych	oraz	nastawienie	na	życie	przyszłe	
w	tajemnicach	chwalebnych.	Papież	 Jan	Paweł	II	powiedział:	"Różaniec	to	moja	ulubiona	
modlitwa!	(...)	Wspaniała	w	jej	prostocie	i	jej	głębi.	Z	głębi	serca	zachęcam	wszystkich	do	jej	
odmawiania".	 Do	 Polski	 modlitwa	 różańcowa	 dotarła	 w	 średniowieczu.	 Do	 Bractwa	
Różańcowego	 należeli	 m.	 in.	 królowie	 Zygmunt	 Stary,	 Stefan	 Batory,	 Jan	 III	 Sobieski		
i	wybitni	wodzowie	-	Tadeusz	Kościuszko	i	Kazimierz	Pułaski.	

Żywy	 Różaniec	 to	 wspólnota	 religijna	 osób	 świeckich,	 które	 codziennie	 odmawiają	
Tajemnice	 Różańca.	Wspólnoty	 te	 często	 nazywane	 są	 Różami.	 Pierwszą	 Różę	 założyła		
w	 roku	 1826	w	 Lyonie	 sługa	 Boża	 Paulina	Maria	 Jaricot.	Wg	 Pauliny	 zjednoczenie	 serc		
w	jedności	tajemnic	daje	Różańcowi	szczególną	moc	nawracania	grzeszników.	Podkreślała	
ona,	że	„w	takiej	piętnastce,	złożonej	z	ludzi	dobrych,	przeciętnych	oraz	innych,	którzy	mają	
jedynie	dobrą	wolę	z	"piętnastu	węgli”,	z	których	jeden	płonie,	trzy	lub	cztery	tlą	się	zaledwie,	
a	pozostałe	są	zimne",	wkrótce	wszystkie	razem	wybuchną	ogniem.	I	ten	ogień	płonie	na	
całym	świecie	do	dziś.	Do	Polski	dzieło	to	dotarło	w	XIX	w.	W	krótkim	czasie	objęło	niemal	
wszystkie	parafie	w	kraju.	Rozpoczynając	25	rok	swojego	pontyfikatu,	Jan	Paweł	II	w	liście	
apostolskim	 zatytułowanym	 „Różaniec	 Dziewicy	 Maryi”	 ogłosił	 Rok	 Różańca	 (okres	 od	
października	2002	do	października	2003	roku).Wtedy	też	Ojciec	Święty	wprowadził	nową	
część	różańca,	tajemnice	światła,	uwzględniające	lata	publicznej	działalności	Pana	Jezusa,	
„aby	 różaniec	w	pełniejszy	 sposób	można	było	nazwać	 streszczeniem	Ewangelii”.	Odtąd	
cały	różaniec	liczy	20	tajemnic,	a	żywe	Róże	składają	się	z	20	osób.	
	

Czym	jest	Różaniec	Rodziców?	

Różaniec	 Rodziców	 to	 modlitwa	 wspólnotowa	 oparta	 na	 schemacie	 Żywego	 Różańca.	
Podejmujemy	modlitwę	włączając	się	w	20-sto	osobowe	grupy	rodziców,	zwane	różami.	
Uczestnik	Różańca	Rodziców	podejmuje	modlitwę	w	intencji	swoich	dzieci	oraz	w	intencji	
dzieci	pozostałych	członków	danej	róży,	a	w	zamian	inni	rodzice	z	tej	róży	modlą	się	za	jego	
dzieci.	Każdy	z	rodziców	odmawia	codziennie	jedną	dziesiątkę	Różańca	z	przypisaną	mu	na	
dany	miesiąc	tajemnicą.	W	ten	sposób	za	dzieci	tego	rodzica	odmówiony	jest	codziennie	
cały	 różaniec.	 Co	 zyskujemy?	 •	 Dajemy	 najpiękniejszy	 prezent	 naszym	 dzieciom	 -	 i	 to	
codziennie	-	wszystkie	łaski	związane	z	odmawianiem	różańca	w	róży	(wiele,	wiele	łask)	-	
pełniej	wypełniamy	4	przykazanie.	•	Pewność	że	zawsze,	każdego	dnia	ktoś	modli	się	za	
moje	dzieci,	nawet	wtedy	gdy	sam	zapomnę	-	jeśli	nikt	nie	zapomni	to	codziennie	za	nasze	
dzieci	 odmówiony	 jest	 cały	 różaniec!.	 •	 Rozwój	 naszej	 osobistej	 modlitwy,	 często	 też	
rodzice	 podejmują	wspólnie	modlitwę	 za	 dzieci,	 jest	 to	 okazja	 do	 rozpoczęcia	wspólnej	
modlitwy	w	rodzinie.	(	jak	najbardziej	zalecane	i	bardzo	owocne!)	


