
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie 
się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu 
bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których 
często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, 
ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia są przyziemne. (Rz 10)  
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1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały 
Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad 
grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę 
2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności  
z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia 
Ewangelii aż po krańce ziemi. Przed kościołem będą zbieraną także ofiary na wsparcie 
dzieł podejmowanych przez misjonarzy 
3. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego 
Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty  
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać 
się od udziału w zabawach”. 
4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział  
w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 18.00 oraz 
Gorzkich żali w niedzielę o godz. 15.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne 
odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po 
spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu zupełnego 
5. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne KAMYKI zaprasza wszystkich członków 
stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 
19.00 w salce parafialnej 
6. Rekolekcje Wielkopostne w dniach 27 – 31 marca wygłosi nam Ks. Sylwester Pruski 
7. Zapowiedzi przedślubne (I): Karol Wachtarczyk z Kamionka i Joanna Bauer  
z Gogolina, Dawid Lika z Kamionka i Jeniffer Okos z Górażdży, Czesław Kapica z Kamienia 
i Patrycja Gorzel z Kamienia 
8. Wolne intencje: 26, 27, 29 marca; 1, 3, 4, 10, 17, 24, 29 kwietnia 
9. Kolekty: dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekty z lutego i marca: 7215 zł, 
Opfergang – 5643 zł, ofiara Róż Różańcowych – 1930 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Reinert, Sleziona, Gołąb, Kałuża (ul. Klasztorna) 
 

W Gościu Niedzielnym: • o nowoczesnych formach jałmużny i współczesnych jałmużnikach, 
którzy z pasją i ciekawymi pomysłami zbierają środki na różne kościelne dzieła i pomoc 
potrzebującym; • drugi odcinek wielkopostnej Drogi Krzyża – o znoszeniu fałszywych oskarżeń  
i niesprawiedliwego osądzania; • artykuł Beaty Zajączkowskiej o papieskich rekolekcjach. 
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7.30 Msza św. za † Ks. Proboszcza Hermana Piechota w 13 rocznicę śmierci  

10.00 Msza św. za † męża Jacka Gabor w 1 rocznicę śmierci 
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
16.00 Msza św. za † ojca Joachima Blania w 1 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK  18 III 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Bernarda Klama z okazji 80 urodzin 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Józefa Blania, teściów, męża i ojca 

Waleriana Janickiego, 3 szwagrów, bratową Wandę, z pokr. Blania i Jaszkowic 
WTOREK Uroczystość św. Józefa, Nowenna do św. Jacka 19 III 

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących (Młodzieży) 
ŚRODA   20 III 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: do B. Op. (…) w intencji Josefa Bieniek 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Adelajdę Ojciec w miesiąc po śmierci 
CZWARTEK  21 III 

7.00 Msza św. za †† brata Joachima Blania w 1 rocznicę śmierci, rodz. Marię i Roberta, 
siostrę Agnieszkę 

17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za †† męża i ojca Pawła Lukaszczyk, jego 
rodz. i rodzeństwo, Agnieszkę i Augustyna Rygol, brata Alojzego, jego żonę i syna, 
Teresę Strzałek i dusze w cz. c. 

18.00 Spotkanie formacyjne siódmej klasy 
PIĄTEK  22 III 

7.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Alojzego Lyka, brata Jerzego, rodz. Eugenię  
i Mieczysława Kawa, z rodzin Lyka, Kawa, Sleziona, dusze w cz. c. 

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych 
SOBOTA  23 III 

7.00 Msza św. za †† rodz. Wiktora i Marię, syna Antoniego, żonę Marię, córkę Cecylię, 
męża i dwóch synów 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† matkę Krystynę Jakucką w 1 rocznicę śmierci i jej 
męża Wojciecha 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Alfreda i Elżbietę Fesser, rodz. Franciszka  
i Elżbietę Gonsior, brata Henryka, z rodzin z obydwu stron 
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7.30 Msza św. za † Telesfora Krajewskiego w miesiąc po śmierci  

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Józefa Sleziona z okazji urodzin, za †† żonę 
Łucję i z pokr. 

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
16.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Ryszarda Matuszek, Ernesta i Elżbietę Glinka, 

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

 

 
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 wtorek i piątek po mszy porannej oraz od 16.00 do 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html 
 
 


