
Jezus rzekł do nich: ”Widziałem szatana spadającego z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach  
i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, 
lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10) 
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1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca 
wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu 
codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać 
spotkania z Panem 
2. Dziś odpust w Kamionku. Sumie odpustowej przewodniczy o. Lotar, franciszkanin  
z Gliwic. Udajemy się tam w pielgrzymce o godz. 10.15. Po południu o 15.00 Nieszpory 
odpustowe, a po nich Koncert na wodzie w wykonaniu Ozi-Brass Orkestra. Serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Cieszy coraz 
liczniejsza obecność parafian z Kamienia na pielgrzymce do Studzionki 
3. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz kolejny organizują ogólnopolskie 
Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin 
spotkania: od 15 do 20 lipca. Organizatorzy przewidują obecność wielu gości i liczne 
koncerty. Szczegóły i zapisy na stronie: www.swietomlodziezy.com 
4. Ks. Proboszcz ponawia zaproszenia na Pielgrzymkę do Meksyku w dniach 14 – 
24 luty 2020. Szczegóły na ulotkach. Koszt 3950 zł i 1350 USD. Zapisy i zaliczka (2000 
zł) do 15 lipca w kancelarii parafialnej lub na konto parafii 
5. Zapowiedź przedślubna (I): Michał Musiałowski z Kamionka i Nicol Blotko z Zakrzowa 
6. Kolekty: dziś na utrzymanie kościoła w Kamionku, za tydzień na potrzeby parafii. 
Kolekta z ub. niedzieli - 1241 zł, Świętopietrze - 600 zł, Opfergang – 2583 zł, na 
Hospicjum dla dzieci w Opolu młodzież zebrała 970 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Guz, Zajdel, Kawa, Lukaszczyk (ul. Wapienna) 
 
 

Nie jest dokładnie znany wiek powstania ikony określanej dziś przez katolików jako obraz Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zaś w tradycji prawosławnej jako ikona Matki Bożej "Cierpiąca". Niektóre źródła 
mówią, iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i wywodzą z Bizancjum 
lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos. Według starej legendy do Europy przywiózł go 
bogaty kupiec. W czasie podróży statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz 
ze skrzyni i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek z nieuchronnej 
katastrofy. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. 
Mateusza. W dobie napoleońskiej, po zdobyciu Rzymu przez wojska francuskie, obraz zaginął. Po ponad 
pół wieku odnalazł go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 roku Pius IX powierzył cudowny 
wizerunek Redemptorystom, mówiąc: "Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się  
w nim rozmiłowano." Zakonnicy, dzięki swej gorliwej działalności misyjnej, wywiązali się znakomicie  
z tego zadania. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest dziś bowiem najbardziej 
rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. Cudowna ikona została umieszczona w kościele 
Redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie (nieopodal bazyliki Santa Maria Maggiore). Dnia 23 czerwca 
1867 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś w roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej 
Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca. 



NIEDZIELA – ODPUST NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W KAMIONKU 7 VII 
7.30 Msza św. za †† rodz. Elżbietę i Józefa Kampa, ich siostry i braci, dziadków Elżbietę i Jana 

Kampa, Antoninę i Edwarda Slesiona, Brigittę Grabeluss, Henryka Patolla, Ks. Hermana 
Piechota i z pokr. 

10.15 Wyjście procesji na odpust w Kamionku 
11.00 Kamionek: Suma Odpustowa ku czci NMP Nieustającej Pomocy w intencji wszystkich 

Parafian i Gości 
15.00 Kamionek: Nieszpory odpustowe 
16.00 Msza św. za † Gerarda Lukaszczyk w 1 r. śmierci i z okazji urodzin 

PONIEDZIAŁEK Jana z Dukli 8 VII 
7.00 Msza św. za †† rodz. Teresę i Józefa Nowak, z rodzin Nowak, Gebauer, 

Matuszek, Gembski i dusze w cz. c. 
19.00 Kamionek: Msza św. za †† Jana Witur, rodz. Izydora i Marię Klose, dziadków  

z obu stron i Agnieszkę Witur 
WTOREK  9 VII 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Bronisławy i Bernarda Kałuża i całej rodziny 
ŚRODA   10 VII 

7.00 Msza św. w jęz. niem.:  w int. Siostry Benedykty z okazji imienin 
CZWARTEK Benedykta 11 VII 

7.00 Msza św. za †† Sławomira Kocel i Leonarda Hübner – od mieszkańców ulic św. 
Jacka, Krótkiej i Wapiennej i za zmarłych z tych ulic 

PIĄTEK Brunona z Kwerfurtu 12 VII 
7.00 Msza św. za † Męża i Ojca w 20 r. śmierci 

15.00 Św. Barbara: Msza św.  
SOBOTA Andrzeja Świerada i Benedykta 13 VII 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
12.00 Sanktuarium: Msza św. ślubna: Maciej Lewandowski – Magdalena Mazur 
12.00 Msza św. ślubna: Mateusz Głowacz – Lisa Golomb 
14.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Alfreda Jasik z okazji 80 urodzin  

i całej rodziny 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Piotra Kanz z okazji 50 urodzin, 

żony, córki i za † syna Patryka 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Bernarda Weisser, Gertrudę i Józefa 

Weisser, rodz. Magdalenę i Jana Grabelus, Annę Grabelus, Edmunda Przybyła, 
z pokr. Weisser i Grabelus 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 VII 
7.30 Msza św. za †† męża Ernsta Schymski w 2 r. śmierci i syna Norberta 

10.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Franciszka Polok, rodz. Annę i Antoniego 
Matuszek, synową Kamilę Polok i z pokr. 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † Wilhelma Szczekała w 1 r. śmierci 

 

W Gościu Niedzielnym: • teologiczne wyjaśnienie, jak rozumieć i jak traktować modlitwę ks. Dolindo 
„Jezu, Ty się tym zajmij”; • rozmowa z ks. Tomaszem Horakiem o tym, jak przeżywać bolesne problemy 
dotykające dziś Kościół; • reportaż z jednego z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na Litwie, 
jakim jest góra krzyży w Szawlach 
 

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 
 


