
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;  
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście 
się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie 
cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? 

(Łk 16) 
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1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr 
doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, 
pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie 
wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe 
2. W czwartek o godzinie 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim 
odbędzie się Zebranie Wiejskie. Temat wiodący to uchwalenie funduszu sołeckiego 
na 2020 rok 
3. W sobotę Dzień Otwartych Drzwi w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara. 
Rozpoczniemy różańcem o godz. 15.00. O 15.30 Biesiada z muzyką przy kawie  
i ciastku, od 17.30 do 19.00 Wspólne grillowanie przy muzyce. Serdecznie zapraszamy! 
4. W niedzielę ostatnia w tym roku odpustowa procesja do Poznowic. Wyjście  
o godz. 9.00. Suma o 11.00, powrót Kamykowozem o godz. 12.30. Zapraszamy do 
licznego udziału 
5. W niedzielę o godz. 15.00 Kartofelfest przy Altanie w Kamionku 
6. Dzieci i młodzież zapraszamy do włączenia się we wspólnoty Marianek  
i Ministrantów. Zapisy po Mszy św. szkolnej u Siostry Wiktorii i Ks. Proboszcza 
7. Młodzież dojeżdżającą do Opola zachęcamy do pozostawiania rowerów na farskim 
placu ze względu na całodobowy monitoring 
8. Kolekty: dziś na budowę kościoła w Zimnej Wodzie koło Lwowa, za tydzień na 
potrzeby parafii. Kolekty z ub. niedzieli: 1480 zł; Opfergang – 1350 zł. Bóg zapłać! 
9. Sprzątanie kościoła: Matuszek, Blaut, Przybyła, Zmuda (ul. 1 Maja) 
 

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” 38/2019: 
• o tym, jak Rosja rozmywa odpowiedzialność Związku Sowieckiego za agresję na Polskę we 
wrześniu 1939 r. oraz za zbrodnię katyńską 
więcej na ten temat w artykule Andrzeja Grajewskiego: "Rozmywanie prawdy", 
a także 
• rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą 
więcej na ten temat w wywiadzie: "W interesie Polaków", 
• ranking wartościowych animowanych bajek dla najmłodszych dzieci 
więcej na ten temat w artykule Szymona Babuchowskiego: "Animowane mądrości". 
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7.30 Msza św. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Czech 

10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † Matkę w kol. r. śm. 

PONIEDZIAŁEK o. Pio 23 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Aleksandra Reinert, Magdalenę i Teodora 

Lyka, ich rodz. i rodzeństwo, siostrę Marię Rygol, jej męża Bernarda, brata Karola 
Reinert, szwagra Alfreda i Oskara, rodz. chrzestnych oraz dusze w cz. c. 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Ditharda Szice, jego rodz., rodz. 
Franciszkę i Jacka Matuszek, siostrę Martę, braci Huberta i Józefa, bratową Annę, 
Albinę Hajduk i dusze w cz. c. 

WTOREK  24 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Reginę i Wincentego Gebauer, siostrę Teresę i jej męża, 

braci Antoniego i Jacka, Annę i Stanisława Gebauer, siostrę Helenę, Annę 
Matuszek, jej rodz. i rodzeństwo 

ŚRODA   25 IX 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† Franza i Gertrud Bieniek, z pokr. z obydwu stron i 

dusze w cz. c. 
CZWARTEK   26 IX 

7.00 Msza św. za †† rodz. Waleskę i Stefana Bielec, brata Jerzego, dziadków Klarę  
i Szczepana Matuszek, Leopoldynę i Franciszka Wojtala, wujka Jacka, jego żonę 
Genowefę, chrzestną Elżbietę Franc i dusze w cz. c. 

17.00 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. 

17.45 Spotkanie formacyjne siódmej klasy 
PIĄTEK Wincentego a Paulo 27 IX 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Jana Koj w kol. r. śmierci, matkę Marię, teścia Huberta 
Reimann i z pokr. 

SOBOTA Wacława 28 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Dorotę i Manfreda Reinert, ich rodz. Marię i Karola Wicher, 

Annę i Michała Reinert, z pokr. Reinert, Wicher, Feliks i Glaeser 
14.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Jerzego Hermasz oraz dzieci  

z rodzinami 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Hildegardy Zmuda i całej rodziny 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Henryka Grabelus, syna i brata Huberta, 

z rodzin Grabelus i Nawa 
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7.30 Msza św. za † męża i ojca Waldemara Salamon w r. śm., jego rodz. Ingridę  
i Ireneusza 

9.00 Wyjście procesji na odpust św. Michała do Poznowic (Suma o 11.00) 
10.00 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 

16.00 Msza św. za †† rodz. Małgorzatę i Gotharda Buhl, braci Georga i Bernarda, męża 
Rajmunda, szwagra Jana, wsz. z rodzin Buhl i Hajduk 


