
Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej  
i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, 
co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, 
napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa 
Chrystusa ku chwale i czci Boga.  (Flp 1)  
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1. Dziś słyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego!”. W Adwencie czekamy nie tylko na Święta Bożego Narodzenia, lecz także 
uświadamiamy sobie, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. I do tego wydarzenia 
mamy się dobrze przygotować. Wyprostować ścieżki, to zwrócić się do Boga, 
ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu o końcu świata nie 
towarzyszył lęk, ale radość na spotkanie z Chrystusem 
2. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy dziś w Kościele w Polsce 
Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego 
dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy 
Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Papież Franciszek na środowej audiencji tak się 
wyraził o tej inicjatywie: „Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy przez modlitwę  
i konkretne dzieła wspierają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. Wszystkim 
życzę spokojnego i pełnego łask czasu Adwentu” 
3. Zapraszamy na Roraty, w tygodniu o godz. 17.00, w sobotę o godz. 8.00. 
Pomóżmy dzieciom dotrzeć do świątyni i dobrze przeżyć czas Adwentu 
4. PZU Krapkowice informuje, że sprawy dotyczące ubezpieczeń będzie można 
załatwić w salce parafialnej we wtorek i środę (11-12 grudnia) od godz.10.00 do 16.00 
5. W czwartek w salce parafialnej Bezpłatne Badanie Wzroku z możliwością 
zamówienia okularów. Rejestracja telefoniczna: 32 274 00 46; 502 421 726 
6. Tradycyjne rekolekcje adwentowe dla małżonków w kościele seminaryjnym w Opolu 
pod nazwą Remont Małżeński poprowadzi w tym roku ks. Eugeniusz Ploch: piątek  
o godz. 20.00, sobota o godz. 18.00, niedziela o godz. 10.00. Szczegóły na ulotkach 
7. Biskup Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na 
tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi w 4. Niedzielę 
Adwentu 23 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej 
8. W zakrystii do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże za 12 zł, 
małe po 6 zł) i opłatki (dowolna ofiara na klasztor Sióstr Służebniczek) 
9. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień potrzeby Parafii. Dziś przed 
kościołem zbiórka na Kościół katolicki na Wschodzie. Zebrane kolekty: 18 XI (parafia) – 
1654 zł, 25 XI (parafia) – 1580 zł; 2 XII (diecezja) – 1428 zł, Opfergang – 2852 zł; 
zbiórka na remont katedry – 600 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Wilczek, Niewiora, Strzałek, Pudelko (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 

 
Link do transmisji internetowej: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html   



2 NIEDZIELA ADWENTU 9 XII 
7.30 Msza św. za †† żonę Łucję Sleziona i rodz. z obydwu stron 

10.00 Msza św. ku czci św. Barbary w intencji górników i skalników zakładów Lhoist  
i Górażdże SA, emerytów i zmarłych pracowników 

15.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.00 Msza św. za † syna Andrzeja w rocznicę śmierci  
PONIEDZIAŁEK  10 XII 

7.00 Msza św. za † ojca Józefa Nowak w rocznicę śmierci 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Jacka Fister, rodz. Karola i Marie Fister, 

szwagierkę Annę, chrzestna Renatę 
17.00 Roraty: za †† ojca i teścia Jerzego Kauczok, wujka Ryszarda Skowronek, 

dziadków Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo z obu stron 
WTOREK  11 XII 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Kariny z okazji urodzin 
17.00 Roraty: do B. Op. (...) i światło Ducha Świętego w intencji córki Hani z okazji 

urodzin i za całą rodzinę 
ŚRODA NMP z Guadelupe 12 XII 

7.00 Msza św. w jez. niem.: za †† Męża i Ojca oraz Rodziców 
11.00 Pogrzeb † śp. Joachima Fesser, lat 56 
17.00 Roraty: (za Parafian) 
CZWARTEK Łucji 13 XII 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
17.00 Roraty: za †† rodz. Helenę i Jacka Reinert, dziadków z obu stron, Martę Ploch, 

Różę Mandok i Maksymiliana Ledwoń 
PIĄTEK Jana od Krzyża 14 XII 

7.00 Msza św. za †† Stefanię Benek w 1 rocznicę śmierci i męża Bernarda 
17.00 Roraty: za † żonę, matkę i babcię Jadwigę Kozioł w rocznicę śmierci 
SOBOTA  15 XII 

8.00 Roraty: do B. Op. (...) w intencji Ojca z okazji 70 urodzin i całej rodziny 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Adelajdy Ojciec z okazji 85 

urodzin, męża Józefa i córek z rodzinami 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Agnieszki Ploch z okazji 80 

urodzin i całej rodziny oraz za † męża Helmuta 
3 NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE  16 XII 

7.30 Msza św. (za Parafian) 
10.00 Msza św. za † Dorotę Strzałek w 1 rocznicę śmierci 
15.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.00 Msza św. za †† rodz. Martę i Herberta  

 

W Gościu Niedzielnym: 
• Czym jest niepokalane poczęcie i w jaki sposób formował się ten dogmat Kościoła? 
• „Małe cuda są po coś”, czyli niezwykła historia niewidomej kobiety, która zaadoptowała 
niewidomą i niesłyszącą dziewczynkę z Indii; 
• o marnowaniu jedzenia, które stało się wielkim problemem również w Polsce. 


