
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.  
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1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół 
wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać 
sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie 
wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj 
człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się 
o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego  
2. Nie obowiązują już limity uczestników liturgii. W dalszym ciągu obowiązuje 
zakrywanie ust i nosa wewnątrz świątyni. Z obowiązku udziału we Mszy niedzielnej 
zwolnieni są: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji i ci, którzy odczuwają 
wzmożoną obawę przed zakażeniem. Uprasza się, by najpierw do Komunii Św. 
przystępowały osoby przyjmujące Komunię na rękę, a następnie do ust 
3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Mimo możliwości przeprowadzenia procesji 
nie mieliśmy czasu przygotować ołtarzy, a i czas nie jest jeszcze bezpieczny, by urządzić 
jedną, dużą procesję. Dlatego też po każdej Mszy św. będzie procesja wokół 
kościoła i odczytanie jednej ewangelii. W ten sposób wszyscy będziemy mogli 
uczestniczyć w procesji, począwszy od godz. 17.00 w środę w Kamionku. Zapraszamy 
do licznego uczestnictwa, zwłaszcza dzieci sypiące kwiaty. Za rok pójdziemy do 
Kamionka na zaległą procesję 
4. Dziś kończy się czas przyjęcia Komunii św. wielkanocnej 
5. Druga część Nauk Przedślubnych w sobotę 13 czerwca o godz. 14.00 
6. I Komunia Św. będzie 15 sierpnia o godz. 10.00, Bierzmowanie 19 września  
o godz. 11.00 w Gogolinie 
7. W gablotce znajduje się informacja o inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to 
telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie Kościoła. Telefon 
800 280 900 czynny jest w każdy wtorek od godz. 19.00 do 22.00. Wszystkie osoby  
w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do 
skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy 
8. Ks. Piotr Tarlinski do 29 czerwca prowadzi o godz. 20.00 transmisję nabożeństwa  
w języku niemieckim z naszego kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa 
9. Zapowiedź przedślubna: Mateusz Szwugier z Kamionka, Natalia Niewiora z Kamienia 
10. Kolekta z ub. niedzieli – 1460 zł, Opfergang – 2620 zł. Na konto wpłynęło w maju 
700 zł. Bóg zapłać! 
11. Sprzątanie kościoła: Konieczny, Dubowik, Strzałek, Siedlecki (ul. Klasztorna) 
 
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 
 
  



NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 7 VI 
7.30 Msza św. do B. Op. (…) w 50 rocznicę I Komunii Świętej w intencji żyjących  

i zmarłych, którzy przyjęli I Komunię Św. 7 czerwca 1970 roku 
10.00 Msza św. o Boże błog. w rodzinie Grüner 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
15.30 Chrzest: Nikodem Tymon Skóra 
16.00 Msza św. za †† matkę Marię Hanas, ojca Franciszka Friedrich i dziadków z obu 

stron 
PONIEDZIAŁEK  Jadwigi, królowej 8 VI 

7.00 Msza św. za † Bernarda Lika – od przyjaciół 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† ojca Jacka Przemus w 10 r. śmierci, jego żonę Teresę, 

rodzeństwo i rodz., Elżbietę Klama, Bernarda Swoboda, z rodzin Przemus, 
Morajko, Grobosz i Rygol 

WTOREK   9 VI 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w int. Cecylii Sagała z okazji 85 urodzin, męża i dzieci  

z rodzinami 
ŚRODA  . 10 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Marię Lysek w miesiąc po śmierci, procesja 

eucharystyczna 
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 11 VI 

7.30 Msza św. za żyjących i zmarłych Parafian, procesja eucharystyczna 
10.00 Msza św. za żyjących i zmarłych Parafian, procesja eucharystyczna 
13.00 Chrzest: Leon Stanisław Dybaś 
16.00 Msza św. za żyjących i zmarłych Parafian, procesja eucharystyczna 
PIĄTEK  Józefa Cebuli i Towarzyszy 12 VI 

7.00 Msza św. za †† Jadwigę i Franciszka Kurek, braci Jana,. Alojzego i Waltra, jego 
żonę Elfrydę, bratanka Piotra, bratową Hildegardę, szwagra Franciszka  
i wszystkich z pokrewieństwa, procesja eucharystyczna 

SOBOTA  Antoniego z Padwy 13 VI 
7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej, procesja eucharystyczna 

14.00 Nauki Przedślubne – część II 
16.30 Chrzest: Natan Sebastian Jagiella  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Urszulę i Gerharda Dudek, dziadków z obu stron, 

teściową Anielę Lyra, wsz. z rodzin Dudek, Grabelus, Lyra i Zmuda 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 VI 

7.30 Msza św. za † Jacka Morawiec w 1 r. śmierci 
10.00 Msza św. za †† żonę Łucję Sleziona w 6 r. śmierci, rodz. z obu stron, braci, siostry 

i z pokr. 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, procesja eucharystyczna 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Dawida Mikolas z okazji 18 urodzin i całej 

rodziny 
 

W „Gościu Niedzielnym” 23/2020: - duchowa procesja Bożego Ciała z „Gościem Niedzielnym”; 
- rozmowa z przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim na temat perspektyw 
pogłębienia wiary w dobie pandemii oraz błędach w reagowaniu na pedofilię 
- refleksja nad modelem prezydentury w Polsce w artykule Andrzeja Grajewskiego: "Jaka 
prezydentura?" 


