Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość,
i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału
w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je,
nawracajcie tamtych.
(Ef 5)
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1. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy
podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do
odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia
nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w
Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego
sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego
2. Jak długo zakaz zgromadzeń większych niż 50 osób zostanie utrzymany, zachęcamy
do uczestniczenia w nabożeństwach poprzez transmisję internetową:
https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html oraz na profilu naszej Parafii na
facebooku. Młodsi niech umożliwią starszym i technicznie niezaradnym oglądanie
transmisji. Uczestniczących w nabożeństwach prosimy by siadali daleko od siebie
i zachowali odstęp także podchodząc do Komunii Św. Kto przyjmuje Komunię do ust,
podchodzi na końcu
3. Wykorzystajmy także Msze św. w tygodniu, by przyjąć Komunię Świętą.
Proponowany podział i przydział: poniedziałek – ul. Ligonia, wtorek – ul. Klasztorna
i Polna, środa – ul. Jacka, Krótka i Wapienna, czwartek – Czesława i 1go Maja, piątek –
Bronisławy, Parkowa, Gogolińska i Plac Myśliwca, sobota – Powstańców i Mickiewicza
4. Ks. Piotr Tarlinski, duszpasterz mniejszości narodowych w naszej diecezji, prowadzi
codziennie o godz. 20.00 nabożeństwa w języku niemieckim z naszego kościoła.
Zachęcamy do uczestnictwa
5. Nakaz sanitarny, by zredukować kontakty fizyczne z innymi do minimum,
wykorzystajmy do pielęgnowania kontaktów wirtualnych. Dzwońmy do naszych
bliskich i przyjaciół, sąsiadów i znajomych, wykorzystując wszystkie możliwe kanały.
Szczególnie pamiętajmy o osobach samotnych i starszych
6. Sprawy w kancelarii parafialnej załatwiajmy telefonicznie
7. Nie będzie czuwania dla młodzieży w piątek wieczorem
8. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
9. Sprzątanie kościoła: Klama, Halenka, Morajko, Wilczek (ul. Ligonia)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
22 III
7.30 Msza św. za †† męża i ojca Józefa Dziendzielskiego i z pokr.
10.00 Msza św. za †† Marię i Jana Ploch, Łucję i Wojciecha Hyla, 5 braci, bratową
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 Msza św. za † Stanisława Nowak w 1 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK
23 III
7.00 Msza św. (za Parafian)
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Józefa Blania, teściów, męża i ojca
Waleriana Janickiego, bratową Wandę, 3 szwagrów i z pokr.
WTOREK
24 III
7.00 Msza św. za † Eugeniusza Morawiec w miesiąc po śmierci
10.00 Pogrzeb † śp. Pawła Fesser z Kamionka, lat 85
ŚRODA
Zwiastowanie Pańskie 25 III
7.00 Msza św. w jęz. polskim: (za Parafian)
CZWARTEK
26 III
7.00 Msza św. za †† matkę Janinę Klara w 1. r. śm. i 2 mężów
17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: do B. Op., św. Anny (…) w intencji Anny
Kałuża z okazji 75 urodzin, dzieci z rodzinami oraz za † męża Franciszka
PIĄTEK
27 III
7.00 Msza św. (za Parafian)
18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych
SOBOTA
28 III
7.00 Msza św. za † Pawła Mnich w 1 rocznicę śmierci
14.30 Chrzest: Karol Hubert Przybyła
17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Patryka Kanz, ojca Ernesta, brata Norberta
Lorenc, z pokr. Kanz i Lorenc
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ZMIANA CZASU NA LETNI
29 III
7.30 Msza św. (za Parafian)
10.00 Msza św. za †† męża Alfreda Swoboda, wnuka Adama, rodz. Agnieszkę i Alfonsa
Glück, teściów Klarę i Józefa Swoboda, siostrę Marię, szwagrów Jana i Ryszarda
oraz z pokr.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Natalii Dyga z okazji 18 urodzin
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
17.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html

