
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.  
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie..  
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1. Dziś dziękujemy Panu Bogu razem z naszymi Rolnikami za plony i błogosławieństwo 
Boże w pracy, która uszlachetnia naszą więź z Bogiem. Zapraszamy do wspólnotowego 
odmawiania Różańca w rodzinach i w naszych świątyniach: w kościele parafialnym 
dziś o 15.00, w tygodniu o 18.00, w Kamionku o 17.00 lub przed Mszą Św. 
2. DFK Kamień Śląski zaprasza na Dożynkową Biesiadę dziś od godz. 15.30 na 
obiekcie rekreacyjnym 
3. Sołectwo i DFK w Kamionku zapraszają na festyn rodzinny – Kartofelfest  
w niedzielę 11 października od godziny 15.30, na placu obok Świetlicy w Kamionku. Będą 
dmuchańce, gry i zabawy, koncert muzyczny i wykwintne kartoflane potrawy 
4. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim umowę na 
dofinansowanie remontu salek parafialnych na kwotę 199 tysięcy złotych. 
Przygotowany projekt pt. Alwernia Św. Jacka – adaptacja poddasza w domu 
parafialnym w Kamieniu Śląskim łączy trzy ważne cele: konieczny remont dachu, 
wykonanie sali parafialnej z prawdziwego zdarzenia, z aneksem kuchennym, łazienką  
i toaletami oraz rozwój naszej chrześcijańskiej gościnności poprzez przygotowanie 40 
bezpłatnych miejsc noclegowych dla pielgrzymów i turystów. Pozyskana dotacja 
powinna wystarczyć na materiały budowlane i najtrudniejsze prace. Większość 
pozostałych prac będziemy jednak musieli wykonać sami i mamy na to czas do listopada 
przyszłego roku. Dlatego też w piątek o godz. 19.00 zapraszamy do salki parafialnej 
wszystkich chętnych elektryków, hydraulików, budowlańców, spawaczy i sponsorów, 
którzy chcą się włączyć w to dzieło tak, by nikt nie czuł się pominiętym! Chcemy ustalić 
wstępny harmonogram prac i wiedzieć, na kogo możemy liczyć! To doskonała okazja, 
by czynem zaświadczyć o przywiązaniu do naszej pięknej Parafii! 
5. Za nagłośnienie zewnętrzne zapłaciliśmy ponad dziewięć tysięcy złotych. Na tę 
sumę składa się: ofiara Róż Różańcowych, Dzieci Komunijnych i Bierzmowańców oraz 
kolekta odpustowa. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy 
6. Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, opiekującą się zdolną młodzieżą z niezamożnych rodzin 
7. W zakrystii do nabycia Kalendarz Rolników w cenie 30 zł, zaś przy gazetkach 
kalendarze ścienne na rok 2021 w cenie 7 zł 
8. Kolekta z ub. niedzieli – 1450 zł, Opfergang – 2450 zł. Serdeczne Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: Kuboń, Gebauer, Howan, Zając (ul. Krótka i Wapienna) 
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NIEDZIELA – DOŻYNKI PARAFIALNE 4 X 
7.30 Msza św. za †† męża i ojca Waldemara Salamon, jego rodz. i z pokr. 
9.45 Procesja z koronami od Sanktuarium do Kościoła 

10.00 Msza św.  koncelebrowana: 1) dziękczynna w intencji Rolników; 2) do B. Op. (…) w intencji Marii  
i Leonarda Jadasz z okazji 70 urodzin i dzieci z rodzinami 

15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za †† męża Jana Nawrot, jego rodz., matkę Martę Kalyta, 2 mężów, Jadwigę Buk, męża, 3 

synów i synową 
PONIEDZIAŁEK  Faustyny 5 X 

7.00 Msza św. za †† teściów Józefa i Jadwigę Gabor, męża Jacka Gabor, pokr. Reinert 
i Gabor, o 18.00 – Różaniec 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† żonę Urszulę Biela z okazji urodzin, jej rodz. 
Hildegardę i Emanuela Suchanek, brata Jerzego, siostrzenicę Beatę, dziadków  
i wujków z pokr. Biela i Suchanek, Księży i Siostry zakonne, kt. tu pracowali 

WTOREK   6 X 
7.00 Msza św. za †† ojca i męża Franciszka Tkocz, jego rodz. Jacka i Jadwigę Tkocz, 

poległego ojca Piotra Cybik, matkę Agatę, siostrę Hildegardę, szwagrów Alojzego 
Glinka i Huberta Cieślik, dusze w cz. c., o 18.00 – Różaniec 

ŚRODA  NMP Różańcowej 7 X 
7.00 Msza św. w jęz. niem: za †† Elżbietę i Paula Honisch oraz dzieci – o łaskę 

przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie, o 18.00 – Różaniec 
CZWARTEK   8 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Marioli z okazji urodzin 
16.45 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.30 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w intencji Elfrydy Reinert z okazji urodzin  

i dzieci z rodzinami oraz za † męża; o 18.00 – Różaniec 
PIĄTEK  Wincentego Kadłubka 9 X 

7.00 Msza św. za †† rodz. Augustynę i Józefa Biela i ich rodz., teściów Agnieszkę  
i Augustyna Matuszek i ich rodz., braci Ryszarda i Eryka i jego żonę, synową 
Urszulę, Franciszka Malaki, Hildegardę i Gintra Emerling, Jadwigę i ks. Seweryna 
Jędrysik, z pokr. Biela, Matuszek i dusze w cz. c., o 18.00 – Różaniec 

SOBOTA   10 X 
7.00 Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w intencji Jadwigi Kuboń i synów z rodzinami 

oraz za † męża Jana 
15.00 Kamionek: Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tymona Kauf, 

rodziców, chrzestnych i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† rodz. Emanuela i Magdalenę, braci, bratową, z pokr. 

Tkocz, Neudecker i Grobosz 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę, żonę i babcię Anielę Lyra, dziadków Rudolfa 

Lyra, Franciszka Zmuda, babcię Irmgardę Lyra, teściów Urszulę i Gerharda 
Dudek, wsz. z pokr. 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI 11 X 
7.30 Msza św. za †† męża i ojca Waltra Kurek, syna Piotra, Elfrydę Kurek, szwagrów 

i szwagierkę, rodz. Franciszka i Jadwigę Kurek 
10.00 Msza św.  do B. Op. (…) w intencji Jadwigi Sleziona z okazji 80 urodzin, dzieci  

z rodzinami i za † męża 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Dariusza Lika w 3 r. śm., ojca Gerarda Grobosz, 

teścia Edmunda Lika, brata Gerarda Grobosz, dziadków Grobosz, Matuszek i Lika 
 


