
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje 
na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej 
służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co 
doskonałe. (Rz 12) 
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1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje 
o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej 
było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość 
na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie  
i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest 
osobistym spotkaniem z Panem 
2. Serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w odpust parafialny: Ks. 
Krzysztofowi Romańskiemu, Ks. Tomaszowi Jałowy, Ks. Piotrowi Janoszka, służbie 
liturgicznej, Organistom, orkiestrze przygotowanej przez p. Kamila Sowada, wszystkim 
Parafianom i Gościom, a szczególnie za liczny udział w nabożeństwie na cmentarzu 
3. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne KAMYKI zaprasza wszystkich członków 
stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 
19.00 w salce parafialnej 
4. W sobotę o godz. 19.00 w kościele w Tarnowie Opolskim spektakl „Tajemnica 
Eucharystii” inspirowany objawieniami Cataliny Rivas, przygotowany przez parafian  
z Nowej Wsi Królewskiej 
5. Za tydzień o 9.30 idziemy w procesji na odpust ku czci bł. Bronisławy do 
Miedzianej, tam o 11.00 Suma Odpustowa. Powrót Kamykowozem o 12.30 
6. Do 10 września włącznie można w rogu przy toaletach i stodole składać 
elektrośmieci. Firma, która je zabierze, część dochodu przeznaczy na wsparcie 
misjonarza naszej diecezji. Szczegóły na ulotkach 
7. Zapowiedź przedślubna (I): Piotr Plachetka z Kamienia Śląskiego i Beata Hicenpichler 
z Dobrodzienia 
8. Kolekta z ub. niedzieli – 3780 zł, Opfergang – 1760 zł. Z wypominkami za zmarłych 
wierni ofiarowali 2640. Dzieci komunijne ofiarowały 1100 zł na pomoc dzieciom  
w krajach misyjnych. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: Jagiella, Tic, Gebauer D., Glück (ul. Św. Jacka) 
 

W „Gościu Niedzielnym” 35/2020:  
- o potrzebie humanizowania medycyny, która zbyt często ogranicza się do karty choroby, recepty  
i zestawu zaleceń 
- uniwersytet nie może nie być miejscem wymiany poglądów, ścierana się idei, szukania prawdy, bo 
nie byłby uniwersytetem. Rozmowa z ustępującym rektorem KUL prof. Antonim Dębińskim 
- komentarze dziennikarzy „Gościa” i radia eM do wybranych myśli św. Augustyna   
W najnowszym „Małym Gościu”: 
- naklejki na zeszyty na nowy rok szkolny 
- o tym, jak polskie dzieci mogą wspierać swoich rówieśników z Syrii 
- huczy jak w ulu, czyli o pracowitych pszczołach 
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7.30 Msza św. za †† męża i ojca Beranrda Kauf, jego rodz. Annę i Alojzego, rodz. Jadwigę i Jana 

Spiller, szwagra Sławomira Olek, Waltra Kurek, z pokr. Kauf, Spiller, Olek i Kurek i d. w cz. c. 
10.00 Msza św.  za †† matkę Helenę Reinert, męża Jacka Reinert, dziadków z obu stron, pokr. 

Reinert i Roskosz, egzamin dyplomowy Tomasza Krokera 
11.00 Chrzest: Emilia Marta Lyka 
15.00 Koncert Dyplomowy Tomasza Krokera 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Franciszka Kałuża, matkę Łucję Skrobocz, jej rodz. i rodzeństwo, 

teściów Karolinę i Wilhelma Kałuża, szwagierkę Elżbietę, z pokr. z obu stron, Marię Przybyła  
i męża, Wilhelma Szczekała, Czesława Ciemny i dusze w cz. c. 

PONIEDZIAŁEK   31 VIII 
7.00 Msza św. za † Herberta Nowara w 1 rocznicę śmierci 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Konrada Pietruszka, brata Romana, 
dziadków Katarzynę i Piotra Mańczyk, pokr. Konieczny - Mańczyk 

WTOREK  Odpust bł. Bronisławy 1 IX 
7.15 Spowiedź dzieci klas IV-VIII 
8.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego: w intencji uczniów, nauczycieli, 

rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Kamieniu, błog. tornistrów 
18.30 Msza św. odpustowa ku czci bł. Bronisławy w intencji Parafian 
ŚRODA   2 IX 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za † Alfreda Sleziona w kol. r. śm. 
1 CZWARTEK  Grzegorza Wielkiego 3 IX 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Edwarda Cichoń w kol. r. śm. 
1 PIĄTEK   4 IX 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.30 Okazja do spowiedzi dla młodzieży 
18.30 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego w intencji Młodzieży 
19.15 Spotkanie kandydatów do bierzmowania w kościele 
1 SOBOTA   5 IX 

7.00 Msza św. za †† męża Franciszka Friedrich, jego matkę Elżbietę Mandok, żonę 
Katarzynę Prysak, rodz. Krajewskich i Prysak, zmarłych z tych rodzin 

8.30 Odwiedziny chorych 
12.00 Różaniec fatimski 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Franciszka Zmuda, córkę Anielę, trzech braci, 

bratową Marię, szwagra Alfreda, rodz. Waleskę i Jana Mańczyk, teściów 
Anastazję i Franciszka Zmuda, wsz. z pokr. Mańczyk i Zmuda 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6 IX 
7.30 Msza św. za †† rodz. Helenę i Karola Sleziona, dziadków z obu stron, brata Jana 

Sleziona, chrzestną Małgorzatę Skworc, z rodziny Sleziona, Annę i Paulinę Benek 
9.30 Wyjście procesji na odpust bł. Bronisławy do Miedzianej 

10.00 Msza św.  do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Łukasza Szuster, rodz., 
chrzestnych i brata 

16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Rodziców z okazji 40 rocznicy ślubu i za całą 
rodzinę 
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