
Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie 
należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. 

(Łk 15) 
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1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza 
„cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże 
swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez 
Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości 
2. Dziś kończą się rekolekcje parafialne. Dziękujemy Ks. Sylwestrowi za podjęty 
trud głoszenia Bożego Słowa i posługę sakramentalną. Życzymy Bożego 
błogosławieństwa i darów Ducha Świętego w niełatwym posługiwaniu 
3. W piątek wieczorem tradycyjna Droga Krzyżowa dla młodzieży naszego 
dekanatu, potem czuwanie w kościele i okazja do spowiedzi przed świętami. Zapraszamy 
4. W sobotę gruntowne sprzątanie kościoła i obejścia przed Wielkanocą. 
Zobowiązani niech się̨ poczują̨ mieszkańcy ulicy Szkolnej w Kamionku. O godz. 9.oo 
niech przyjdą̨ Mężczyźni, a o 10.oo Kobiety. Młodzież przygotowującą się do 
bierzmowania (6-8 klasa i gimnazjum), zwłaszcza tę część, której zabrakło jesienią, 
zapraszamy z miotłami i grabkami o godz. 9.00. Również na 9.00 prosimy dorosłych  
z Kamienia, trzeba poprzycinać gałęzie i załadować na przyczepę 
5. Osoby, które posiadają zbędny sprzęt rehabilitacyjny (łóżka rehabilitacyjne, 
chodziki - balkoniki, wózki inwalidzkie itp.), jednocześnie chciałyby go przekazać osobom 
potrzebującym z naszej parafii,  proszone są o kontakt do Sołtysa Zbigniewa Kawy 
6. Przy ołtarzu Matki Bożej można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu 
7. Zapowiedzi przedślubne: (III) 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; (II) Przemysław Bielawski z Kamienia i Daniela Rother  
z Siedlca; Piotr Szpak z Kamionka i Stefania Wesener z Kamienia; Mariusz Jagiella  
z Miedzianej i Dominika Weisser z Kamienia 
8. Odeszli do wieczności: Paweł Mnich, lat 83; Janina Klara, lat 91. Rip. 
9. Kolekty: dziś okażemy wdzięczność Rekolekcjoniście, za tydzień na potrzeby Parafii. 
Kolekta z ub. niedzieli: 1740 zł, Opfergang – 1450 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Sowada, Kapica, Kurek, Kurek (Plac Myśliwca) 
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 

W Gościu Niedzielnym (5 zł): • 16 stronicowy dodatek zdrowotny „Ziołowa apteczka na 
wiosnę”, a w nim m. in. o tym jak odtruć organizm po zimie; • o bardzo ważnym w dobie 
dyktatury fałszywych newsów i internetowego hejtu darze rozeznawania duchowego 
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7.30 Msza św. z nauką: do B. Op. (…) w intencji Danuty Kapica z okazji 50 urodzin, męża i dzieci  

z rodzinami  
10.00 Msza św. z nauką: za † Manfreda Reinert w miesiąc po śmierci 
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
16.00 Msza św. z nauką: za †† żonę i matkę Teresę Strzałek w 2 rocznicę śmierci  

PONIEDZIAŁEK  1 IV 
7.00 Msza św. za †† rodz. Józefę i Leona Stach, 4 braci, 3 szwagrów, dziadków z obu 

stron, męża Wilhelma Matuszek, Kapłanów i Siostry zakonne, kt. u nas pracowali, 
z pokr. i dusze w cz. c. 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Izydora i Marię Klose, męża Jana Witur, ciocie 
Marię i Elżbietę 

WTOREK  2 IV 
7.00 Msza św. za † Manfreda Reinert od mieszk. ul. Mickiewicza i za zmarłych z tej ulicy 

19.00 Spotkanie Rady Parafialnej 
ŚRODA   3 IV 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za † koleżankę Teresę Nowak i dusze w cz. c. 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Adelajdę Ojciec od mieszkańców Placu Stawowego  

i za zmarłych z tej ulicy 
1 CZWARTEK  4 IV 

7.00 Msza św. za †† matkę Marię Koj w kol. r. śm. i ojca Jana oraz pokr. 
16.00 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za †† męża Stanisława Małek, jego rodz., 

Magdalenę i Ryszarda Slota, dziadków, Hildegardę Lukaszczyk i z pokr. 
17.45 Spotkanie formacyjne dla szóstej klasy 
1 PIĄTEK  5 IV 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych 
18.40 Msza św. za † córkę Ewę w kol. r. śmierci 
20.00 - 22.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży (od parku do kościoła) 
1 SOBOTA  6 IV 

7.00 Msza św. za † Ryszarda Pola w r. śm. 
12.00 Różaniec fatimski 
16.00 Św. Barbara: za †† braci Jacka i Jerzego, rodz. Grobosz, z pokr. Grobosz i Tkocz 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Huberta Grabelus w 7 r. śm., męża i ojca 

Henryka i dusze w cz. c. 
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7.30 Msza św. za †† rodz. Karola i Helenę Sleziona, brata Jana, chrzestną Magdalenę 
Skworc i z pokr.  

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Beaty i Damiana Żur z okazji 20 rocznicy ślubu 
i synów Jakuba i Maksymiliana 

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Józefa Dziendzielskiego, jego rodz. Jacka i Marię, 

siostrę Martę, brata Gerharda, bratową Marię, szwagrów Jerzego i Bernarda; rodz. 
Jerzego i Annę Malkusz, brata Antoniego, z pokr. Dziendzielski, Grobosz, Malkusz 
i Ojciec  

 


