
Jezus mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.  

(Łk 9) 
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1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. 
Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać  
w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu 
naszej wiary posłuży udział w Mszach Świętych połączonych z procesją eucharystyczną 
wokół świątyni (do czwartku) 
2. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przygotowali procesję Bożego Ciała: 
Uczestnikom zumby, Stowarzyszeniu Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Mariankom, Straży 
Pożarnej, mieszkańcom ulic Ligonia, Powstańców, Parkowej i Placu Myśliwca, dzieciom 
sypiącym kwiaty i ich rodzicom, służbie liturgicznej, wszystkim uczestnikom procesji 
3. We wtorek wieczorem przybędzie na nocleg Piesza Pielgrzymka z Olesna na 
Górę św. Anny. Otwórzmy nasze domy i serca. Pielgrzymów podejmiemy o godz. 20.00 
grillem przy altanie marzeń. Prosimy o pomoc w przygotowaniu sałatek 
4. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego zaprasza wszystkich członków 
na Walne Zebranie, które odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w salce parafialnej 
5. Burmistrz zaprasza w niedzielę o godz. 16.00 do hali Blautów w Karłubcu na Koncert 
Galowy XXI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej. Wystąpią zespoły i chóry reprezentujące 
naszą gminę, zaproszone zespoły z Roztocza na Zamojszczyźnie oraz ze Słowacji. Wstęp 
na galę jest bezpłatny 
6. Pola nadziei – to akcja charytatywna, podczas której uczniowie Technikum 
Ekonomicznego zbierać będą na hospicjum dla dzieci w Opolu. Teraz jest tam 17 
dzieci z całego województwa. Wszyscy, którzy przekażą ofiarę na ten cel, dostaną 
ręcznie robione żonkile przez uczniów ekonomika, podopiecznych hospicjum i kobiety  
z zakładu karnego w Opolu. Zbiórka odbędzie się w niedzielę przed kościołem 
7. Dziś odpust w Kątach Opolskich, za tydzień w Nakle i Gogolinie, za dwa tygodnie  
w Kamionku 
8. Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego realizuje program stypendialny dla dzieci i młodzieży «Wspieramy 
najlepszych III». Szczegóły w gablotce. Wnioski przyjmowane są do 28 czerwca! 
9. Kolekty: dziś i za tydzień na potrzeby parafii, w sobotę na Stolicę Apostolską. Dziś 
przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. 
Kolekta z ub. niedzieli - 1385 zł, z Bożego Ciała – 1667 zł, Opfergang – 1669 zł. Bóg 
zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Kaminsky, Wesener, Kauf, Kuboń (ul. Św. Jacka i Krótka) 
 

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 
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w pewnej intencji z okazji urodzin oraz w int. córki 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Jana Wrzeciono z okazji 60 urodzin 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z procesją eucharystyczną 
16.00 Msza św. za † Pawła Gawlik w 1 rocznicę śmierci i z ok. urodzin 
PONIEDZIAŁEK Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24 VI 

7.00 Msza św. za †† rodz. Jana i Waleskę Tkocz, siostrę Jadwigę Jarząbek, brata 
Herberta, męża Piotra i z rodziny, procesja eucharystyczna 

19.00 Kamionek: Msza św. za †† żonę i matkę Rutę Hermasz, rodz., teściów i z pokr.; 
procesja eucharystyczna 

WTOREK  25 VI 
7.00 Msza św. za † Krystynę Gruszkiewicz – od rodzin Gajos i Sypniowski z Kielc, 

procesja eucharystyczna 
ŚRODA   26 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian), procesja eucharystyczna  
CZWARTEK  27 VI 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Justyny Matuszek z okazji urodzin, męża, 
dzieci i całej rodziny, procesja eucharystyczna 

11.00 Msza św. ślubna: Dominika Weisser – Mariusz Jagiella 
12.30 Msza św. ślubna: Stefania Wesener – Piotr Szpak 
PIĄTEK Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 28 VI 

7.00 Msza św. za † męża, ojca i dziadka Karola Reinert w miesiąc po śmierci 
SOBOTA Uroczystość śś. Piotra i Pawła 29 VI 

7.00 Msza św. za †† rodz. Jadwigę i Franciszka Kurek, męża Franciszka Friedrich, 
3 braci, 2 bratowe, bratanka Piotra, dziadków Kurek, Jaszkowic i Friedrich 

15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Małgorzaty Bekiersz z okazji  
50 urodzin, męża, dzieci, synowej i całej rodziny 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za † Krystynę Gruszkiewicz w miesiąc po śmierci 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Klaudii i Adama Jasik z okazji  

5 rocznicy ślubu oraz syna Aleksandra 
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7.30 Msza św. za †† męża i ojca Henryka Grabelus w 1 r. śm., syna i brata Huberta 
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji rodzin Gebauer i Howan 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z procesją eucharystyczną 
16.00 Msza św. za †† Katarzynę i Piotra Mnich, ich rodz. i rodzeństwo, z rodzin Mnich 

i Bartoszek oraz Władysława Ciućka 
 

 
W Gościu Niedzielnym: 
• o cudach eucharystycznych, wobec których bezradna nauka pada na kolana 
• o sile matczynej modlitwy 
• o tym, jak pokochać „bycie ojcem” 
 
W NAJNOWSZYM MAŁYM GOŚCIU: 
• silikonowa opaska na rękę 


