
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto 
bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: 
"Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj" i wszystkie inne 
– streszczają się w tym nakazie: "Miłuj bliźniego swego jak siebie 
samego!" Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa. (Rz 13) 
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1. Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. 
Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, 
wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” 
(z Orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). W zbliżającą się rocznicę terrorystycznego 
zamachu na Word Trade Center w Nowym Jorku, 11 września (przypada w nadchodzący 
piątek), obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych tragedii, których źródłem zawsze jest 
nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu 
bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu 
2. Dziś o godz. 16.00 nastąpi wprowadzenie nowego proboszcza w Przyworach. Ks. 
Tomasz Jałowy zastąpił ks. dziekana Józefa Kaczmarczyka, który przeszedł na 
emeryturę. Ks. Tomasz pochodzi ze Świerkli (parafia Czarnowąsy). Święcenia przyjął  
w 2008 roku. Był wikariuszem w Głogówku, Opolu (na Górce) i Kluczborku. Od Bożego 
Narodzenia był administratorem w Przyworach 
3. W środę o godz. 18.00 w sali OSP w Kamieniu odbędzie się Zebranie Wiejskie 
4. Do czwartku 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 
5. Sołtys Kamienia zaprasza tatusiów i dziadków w piątek na godz. 17.00 do 
malowania urządzeń na placu zabaw 
6. W sobotę obchody kalwaryjskie (od 7.30) i nabożeństwo ze świecami (o 19.00) na 
Górze Św. Anny 
7. Ks. Biskup Rudolf Pierskała udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży I i II 
klasy szkoły ponadpodstawowej w naszym kościele w sobotę 19 września o godz. 18.00 
8. Decyzją Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin, motywowaną stałym zagrożeniem 
epidemiologicznym - planowane na wrzesień Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich zostały 
odwołane 
9. Zapowiedzi przedślubne: Patryk Herrmann i Gabriela Hermann, oboje z Kamienia 
Śląskiego (I); Piotr Plachetka z Kamienia Śl. i Beata Hicenpichler z Dobrodzienia (II) 
10. Kolekta z ub. niedzieli – 1540 zł, Opfergang – 1260 zł. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Gebauer A., Stach, Gebauer A., Howan (ul. Św. Jacka) 
 
W „Gościu Niedzielnym” 36/2020:  
- o szkolnych lekcjach religii, które nie miały zastąpić katechezy parafialnej, ale być jej dopełnieniem. Jaki obraz 
edukacji religijnej wyłania się w trzydziestą rocznicę jej powrotu do szkół? 
- czas pandemii nie tylko zmusił wiernych do szukania w internecie duchowego wsparcia, ale także 
zintensyfikował działania kaznodziejów, którzy nie rzadko schodząc na manowce, ciągną za sobą nie zawsze 
świadomych tego słuchaczy 
- o powrocie uczniów do szkół, przypominającym chodzenie po wysoko zawieszonej linie    
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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 
PONIEDZIAŁEK   7 IX 

7.00 Msza św. za †† żonę i matkę Elżbietę Franz w 25 r. śm., syna Joachima, rodz. 
Franciszka i Marię Patolla, syna Józefa 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Bernarda Dyga w r. śm., jego rodz.  
i rodzeństwo, z pokr. 

WTOREK  Święto Narodzenia NMP 8 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Pawła Szczodrok, Klarę i Jana Buk, ich rodz.  

i rodzeństwo, siostrę Adelę, brata Rudolfa, jego żonę, szwagra Joachima, ciotkę 
Hildegardę i Marię, dusze w cz. c. 

ŚRODA   9 IX 
7.00 Msza św. w jęz. niem: za † męża Ericha Zettelmann w r. śm. 

CZWARTEK   10 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Pawła i Agnieszkę Glik w kol. r. śm., z pokr. Glik, Sleziona  

i Konieczny 
11.00 Msza św. ślubna: Natalia Wach – Łukasz Niestrój 
17.00 Msza św. szkolna: za †† Jana Jafernik w r. śm., żonę Klarę, z rodzin Jafernik  

i Przemus 
17.45 Zebranie wszystkich ministrantów 
PIĄTEK   11 IX 

7.00 Msza św. za † żonę Adelajdę Copiak w dniu 65 urodzin 
SOBOTA  Najśw. Imienia Maryi 12 IX 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w int. córki Karoliny z okazji urodzin, córki Doroty Herok 
z okazji 30 urodzin, męża i całej rodziny 

16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Jana i Bronisławę Skóra, brata Ryszarda, 

teściów; Karola Witek, rodz. Manfreda i Krystynę Pyka, Hildegardę i Józefa 
Kowalskich, Rutę Hermasz, Teresę i Konrada Przemus, Hildegardę Skóra; Księży 
i Siostry, którzy u nas pracowali 
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Eweliny i Andrzeja Kauczok, synów oraz matki 

10.00 Msza św.  w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† syna Joachima Franz, matkę Elżbietę, teściów Pawła i Agnieszkę 

Benek, z rodzin Franz, Benek i Patolla 
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