Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest
ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał
dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą
i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią
powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
(Hbr 5)
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1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana
Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy
chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Jezus nie pozostaje obojętny na nasze wołanie
2. Dziś obchodzimy 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod
hasłem: «Pakistan. Przerwać milczenie». Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan
w Pakistanie będzie zbiórka do puszek przed kościołem
3. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za
zmarłych. Zgromadzimy się w kościele i na cmentarzu, aby podczas procesji polecać
miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie naszych
parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku (kartki na wypominki koło gazetek)
4. Dziękujemy Młodzieży, która wczoraj prze z trzy godziny sprzątała obejście
kościoła i plebani z liści, a także dorosłym którzy im pomagali
5. Rada Rodziców przy naszej szkole zaprasza na zabawę andrzejkową w sobotę
17 listopada o godz. 19.00 w restauracji U Ewy. Szczegóły na plakacie. Koszt od pary –
180 zł. Zapisy tel. 605 922 285 (p. B. Przemus)
6. Klub zapaśniczy z Gogolina prowadzi zajęcia w sali gimnastycznej naszej szkoły dla
chłopców i dziewcząt od 7 do 12 lat w poniedziałki i środy od 17.00 do 18.30. Ogłoszono
dodatkowy nabór do sekcji zapasów. Kontakt z Trenerem – tel. 507 171 548
7. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii (monitoring), w czwartek na utrzymanie
cmentarza, za tydzień na potrzeby diecezji. Zebrane kolekty: 7 X (diecezja) – 1392 zł,
14 X (ogrzewanie) – 2918 zł, 21 X (misje) – 1770 zł, Opfergang – 4200 zł, Zbiórka na
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – 700 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
8. Sprzątanie kościoła: Sleziona, Nowak, Bielec, Kurek (ul. Ligonia)
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 odpustach jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli, oraz dodatek z warunkami
uzyskania odpustu i modlitwą za dusze cierpiące w czyśćcu; • połączenie duchowości ignacjańskiej z surową
ascezą w dzikich dolinach polskich gór – takich rekolekcji w Polsce jeszcze nie było; • dlaczego ojcowie powinni
czytać książki dzieciom?
W Małym Gościu: • bezpłatny dodatek - komiks "Skauci Niepodległej". Zobacz, jak młodzi harcerze walczyli za
Polskę, • poznaj stadion PGE Narodowy od kuchni; • czym się różni flaga od barw narodowych?
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28 X
7.30 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Eweliny i Andrzeja Kauczok, synów i matki
10.00 Msza św. za †† rodz. Emanuela i Magdalenę, braci, bratową, dziadków z obu stron, wsz.
sąsiadów, z pokr. Tkocz, Grobosz, Neudecker, Ks. Hermana Piechota
15.00 Różaniec Misyjny przygotowany przez dzieci
16.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji członków Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego
z okazji 15-lecia działalności

PONIEDZIAŁEK
29 X
7.00 Msza św. za † ojca Jakuba Kowalczyk w rocznicę śmierci
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Reinholda Skowronek, syna Ryszarda,
Księży, kt. u nas pracowali i dusze w cz. c.
18.00 Różaniec
WTOREK
30 X
7.00 Msza św. za Ojca Świętego Franciszka, o błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego w apostolskim posługiwaniu
11.00 Pogrzeb † śp. Marii Blania, lat 90
18.00 Różaniec
18.30 - 20.00 Spowiedź Św.
31 X
ŚRODA
7.00 Msza św. w jez. niem.: w pewnej intencji
9.00 Kamionek: Spowiedź Św. (o 9.30 w DSS Św. Barbara)
17.00 Kamionek: Msza św. do B Op. i MBNP (...) w intencji Barbary Pola oraz rodziny
18.00 Różaniec (podsumowanie obecności – dzieci przynoszą książeczki)
18.30 - 20.00 Spowiedź Św.
1 CZWARTEK
1 XI
7.30 Msza św. za †† rodz. Annę i Teodora Zmuda, Jadwigę i Euzebiusza Woźnica,
brata Gerarda, z pokr. Zmuda - Woźnica
10.00 Msza św. za †† żonę, matkę i babcię Jadwigę Kozioł
14.00 Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz
16.00 Msza św. (za zmarłych z rodziny)
1 PIĄTEK
2 XI
7.00 Msza św. za wszystkich wiernych zmarłych
12.00 Różaniec za zmarłych na cmentarzu cholerycznym
17.00 Kamionek: Msza św. w intencjach Ojca Świętego
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami)
18.30 Msza św. za zmarłych zalecanych
1 SOBOTA
3 XI
7.00 Msza św. za †† kolegów: Bernarda Benka, Joachima Gebauera, Konrada
Reinerta, Alojzego Rygola, Gintra Pordzika, Jacka Matuszczyka, Johannesa Rygola

12.00 Różaniec fatimski
16.00 Św. Barbara: za †† rodz. Piotra i Elżbietę Spisla, braci i siostry, z pokr. i d. op.
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Norberta i Helenę Szwugier, dziadków Piotra
i Bronisławę, Pawła i Marię Herman, Józefa, Jacka, Emilię, Jerzego, Reihnolda,
Ernesta, Eryka, Łucję, Adelajdę, Norberta Lorenc i Patryka Kanz
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4 XI
7.30 Msza św. za †† rodz. Zofię i Józefa Buk, ich rodz. i rodzeństwo, męża Jerzego
Gorzel, jego rodz., braci, siostrę, jej męża, bratowe, z rodzin Buk, Szczeponek,
Gorzel i Nawrat, ks. Hermana Piechota i dusze w cz. c.
10.00 Msza św. za † męża Franciszka Matuszek
11.00 Chrzest: Julia Maria Kauf
15.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami)
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Strzałek,
rodz., chrzestnych, rodzeństwa i całej rodziny

