
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy 
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło  
i mirrę. (Mt 2)  
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1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon 
nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, 
wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też 
wesprzeć misyjne dzieła Kościoła. Zgodnie z dawnym zwyczajem błogosławimy dziś 
kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. 
Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu 
pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. Woda święcona niech nam przypomina na 
co dzień, że jesteśmy świątynią Duch Świętego 
2. Dziś o 15.00 jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły. W niedzielę o godz. 
15.00 Koncert Kolęd w wykonaniu kwintetu dętego Silver Brass. Serdecznie 
zapraszamy! 
3. Ks. Proboszcz zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 10 – 17 listopada 
2019. Koszt 3500 zł i 100 USD. Zgłoszenia w kancelarii (zaliczka 500 zł) 
4. Kolekty: dziś na misje, za tydzień pokolędowa. Kolekty świąteczne: z IV niedzieli 
Adwentu – 2001 zł, z Pasterki (Fundacja Obrony Życia) – 1486 zł, z I święta – 2463 zł, 
z II święta – 2413 zł, 30 grudnia – 1894 zł, z Nowego Roku – 1600 zł, Opfergang – 2749 
zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
5. Sprzątanie kościoła: Buk, Gembski, Gembski, Sochański (ul. Ligonia) 
 
 

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

Państwowa Straż Pożarna przypomina i ostrzega o ryzyku powstania pożarów oraz 
zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku 
wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. 
Bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca 
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu bezwonnym tlenkiem węgla. Wymaga to 
natychmiastowego przewietrzenia mieszkania i wezwania pomocy. Należy też 
pamiętać o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów, czyszczenia 
przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej oraz o nie zaklejaniu 
i nie zasłanianiu kratek wentylacyjnych oraz otworów nawiewnych w oknach. 
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje jednocześnie instalowanie czujek dymu  
i tlenku węgla. Urządzenia te poprzez wykrycie dymu lub tlenku węgla, zaalarmują 
nas o niebezpieczeństwie, a tym samym mogą uratować życie i zdrowie.  



NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (błog. wody, kredy i kadzidła) 6 I 
7.30 Msza św. za †† ojca i męża Alojzego Szczodrok, jego rodz., rodzeństwo, brata 

Józefa, rodz. Genowefę i Ryszarda Herman, siostry Marię i Matyldę, szwagrów, 
Marię Winkler, jej męża i rodziców, Jerzego Tkocz, Gerarda Wieczorek, z pokr. 

10.00 Msza św. za †† Rozalię Mandok w 1 r. śm., męża Rudolfa w 30 r. śm., syna Artura 
i synową Danutę 

11.00 Chrzest: Karol Piotr Gołąb 
15.00 Jasełka w wykonaniu Dzieci z naszej Szkoły Podstawowej 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznych dzieci Fabiana Grandek i Łucji 

Matuszek, ich rodz. i chrzestnych oraz całych rodzin 
PONIEDZIAŁEK  7 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Annę i Alojzego Kauf, męża Sławomira Olek, brata 

Bernarda, teściów, szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker 
WTOREK  8 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
ŚRODA  9 I 

7.00 Msza św. w jez. niem.: do B. Op. (...) w intencji Urszuli z okazji urodzin 
CZWARTEK  10 I 

7.00 Msza św. za †† rodz. Gertrudę i Alojzego Rygol, siostrę Agnes, jej męża Georga, 
braci Alojzego, Georga i Wilhelma, szwagierki i szwagrów; Gertrudę i Józefa 
Lenort, siostrę Martę, braci Pawła i Zygmunta, wnuka Petra 

PIĄTEK  11 I 
7.00 Msza św. za † Ireneusza Salamon w miesiąc po śmierci 

SOBOTA  12 I 
7.00 Msza św. za †† męża Adalberta Fiszer, jego rodz. Ernesta i Hildegardę Fiszer, 

dusze w cz. c. 
16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† sąsiadów Erykę Biela, męża Eryka, Marię Niewiora, 

męża Antoniego, koleżankę dorotę Strzałek, męża Edmunda, rodz. z obu stron, 
dusze oczekujące wybawienia 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę, żonę i babcię Anielę Lyra, dziadków Rudolfa 
Lyra, Franciszka Zmuda, babcię Irmgardę Lyra, teściów Urszulę i Gerharda Dudek, 
wszystkich z pokr. 

NIEDZIELA POKOLĘDOWA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 13 I 
7.30 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 

10.00 Msza św. za †† Joachima Fesser w miesiąc po śmierci i jego matkę Helenę 
15.00 Koncert Kolęd (Silver Brass) 
16.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Marii Mróz z okazji 80 urodzin  

 
 

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07, 604 107 358; www.swjacek.eu 
parafia@swjacek.eu, Konto 23 8884 0004 2003 0031 7573 0001, Kancelaria czynna w czasie kolędy po mszy porannej. 
Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html 
 

W Gościu Niedzielnym: • obrazek z modlitwą żony za męża 
• o królach, którzy odwiedzili nowo narodzonego Jezusa 
• o pięknie życia w małżeństwie 

arnold nowak



