Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi,
będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby
teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się
często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do
świątyni z krwią cudzą.
(Hbr 9)
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1. Setna rocznica odzyskania niepodległości w kontekście dzisiejszej Ewangelii
prowokuje do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jaki patriotyzm powinni pielęgnować
chrześcijanie? Jezus krytykuje uczonych w Piśmie i chwali ubogą wdowę. Oni korzystali
z przywilejów wypracowanych przez poprzednie pokolenia. Pielęgnowali te zwyczaje,
które zapewniały im dostatek, pozycję społeczną, ludzki szacunek i leniwe życie.
Oczekiwali wiele, nie dając od siebie nic. Ona postępuje odwrotnie: oddała wspólnocie
wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Oni pogrążali się w egoizmie zamykającym
drogę do spotkania z żywym Bogiem. Ona przez poświęcenie wspólnocie odkryła ścieżkę
bezgranicznego zaufania Bogu. Iluż pośród nas takich, którzy pod pozorem szacunku dla
chrześcijańskich korzeni narodowej tożsamości znajdują coraz to nowe powody okazania
pogardy żyjącym obok? Bo mają inne poglądy, bo wierzą inaczej albo wcale, bo ich
grzech jest bardziej widoczny niż mój własny. Albo takich, którzy, rozpamiętując
nadmiernie chwałę minionych pokoleń, marnują czas i życie dane nam po to, by je
poświęcić innym? Czy historia zapamięta nas jako pokolenie, które tylko świętowało
jubileusze, pielęgnowało tradycje, podsycało narodową dumę graniczącą z pychą
i próżnością? Czy też staniemy się pokoleniem czerpiącym z historii i kultury inspirację
do większego poświęcenia i zaangażowania w budowanie dobra wspólnego? Zachowamy
się jak uczeni w Piśmie czy będziemy naśladować ubogą wdowę?
2. Na doroczny pochód ku czci św. Marcina zapraszamy jutro o godz. 17.00
3. Dziewczynki z klasy 1-szej i 2-giej (mogą być też starsze), które chcą wstąpić do
wspólnoty Dzieci Maryi, będą mieć spotkanie w czwartek o 16.30 (przed Mszą
szkolną) w salce katechetycznej
4. Rada Rodziców przy PSP Kamień Śląski serdecznie zapraszają wszystkich chętnych
na ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ w Restauracji U Ewy w sobotę o godz. 19.00. Zostały
ostatnie wolne miejsca!!! Szczegóły na plakacie
5. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła i plebani, za tydzień na pozostałe potrzeby
parafii. Kolekta z ub. niedzieli (diecezja) – 1365 zł, Opfergang – 1613 zł. Z wypominkami
za zmarłych ofiarowano 3390 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
6. Sprzątanie kościoła: Lukaszczyk, Pałasz, Dubowik, Ledwoch (ul. Ligonia)
W Gościu Niedzielnym:
• Dla polskiego życia społecznego Kościół katolicki był tą instytucją społeczną, która najsilniej
jednoczyłam Polaków ze wszystkich trzech zaborów
• o czym mówi końcowy dokument XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie?
• dlaczego prąd podrożeje i jakie będą tego konsekwencje
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11 XI
7.30 Msza św. za †† syna Andrzeja Zając, rodz. Zając i Klimke, siostrę Hildegardę,
jej męża Jacka Lis, szwagrów Ryszarda, Józefa i Andrzeja oraz Florentynę
Zając
10.00 Msza św. za †† Marię i Pawła Ploch, Łucję i Wojciecha Hyla, 5 braci i bratową
14.00 Chrzest: Florian Jan Sowada
15.00 Nieszpory niedzielne
16.00 Msza św. za † Norberta Szwugier w miesiąc po śmierci
PONIEDZIAŁEK
Jozafata 12 XI
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Emmy Swoboda z okazji urodzin i dzieci
z rodzinami
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, Antoniego Grandek i dusze w cz. c.
WTOREK
Pierwszych Męczenników Polski 13 XI
7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników
ŚRODA
Marii Luizy Merkert 14 XI
7.00 Msza św. w jez. niem.: (za Parafian)
CZWARTEK
Alberta Wlk. 15 XI
7.00 Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w intencji Jadwigi Kuboń, synów z rodzinami,
wnuków i za † męża Jana
17.00 Msza św. szkolna: za †† męża i ojca Józefa Reinert w kolejną r. śm., rodz.
z obu stron i z pokr.
PIĄTEK
Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu 16 XI
7.00 Msza św. za †† rodz. Cypriana i Łucję Woźnica, siostry Renatę i Erykę,
Elfrydę Klimek, Petra Spałek, dziadków i dusze opuszczone
SOBOTA
Elżbiety 17 XI
7.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Franciszka Kurek, braci Alojzego, Jana i Waltra,
bratanka Piotra, bratowe Elfrydę i Hildegardę, szwagra Franciszka i z rodz.
Bielec
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Józefa Matuszek z okazji 65 urodzin, żony
i dzieci z rodzinami
16.00 Św. Barbara: Msza św.
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Alfreda i Elżbietę Fesser, rodz. Franciszka
i Elżbietę Gonsior, brata Henryka i dusze w cz. c.
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18 XI
7.30 Msza św. do B. Op. (…) w pewnej intencji i za † męża i syna
10.00 Msza św. do B. Op., św. Elżbiety, (…) w intencji Elżbiety Zuj z okazji 75 urodzin,
córki z rodziną, za †† męża Seweryna i syna Jacka
15.00 Nieszpory niedzielne
16.00 Msza św. za †† męża Alfreda Lukasczyk, syna Jerzego, synową Elżbietę, rodz.
z obu stron, siostry Marię, Gertrudę i Elżbietę, braci Ernesta i Herberta,
szwagrów oraz dusze opuszczone
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

