
Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do 
wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym,  
i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. 
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.  

(Flp 4) 
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1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. 
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie 
nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, parafii, Kościoła. W ten sposób prosta 
modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we 
wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła 
2. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, 
a także w piątek, 16 października (liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej) – 
w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za 
wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, 
abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze 
3. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
opiekującą się zdolną młodzieżą z niezamożnych rodzin 
4. Zaplanowany na dziś Kartofelfest w Kamionku został odwołany 
5. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli  
i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą. Zapraszamy na 
Różaniec o godz. 18.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich 
pracowników oświaty z naszej parafii 
6. Za tydzień liczymy wiernych uczestniczących we Mszy niedzielnej i przystępujących 
do Komunii Świętej  
7. Z Domu Pokoju w Betlejem otrzymaliśmy różańce z drzewa oliwnego z prośbą, 
by wspomóc chrześcijan, którzy od wiosny nie przyjmują pielgrzymów i nie sprzedają 
pamiątek. Różańce w cenie 10 zł można nabyć w zakrystii, kancelarii i w niedzielę po 
Mszach Świętych 
8. Serdecznie dziękujemy Panom, którzy w czwartek wnieśli ekogroszek do kotłowni 
kościoła i salek oraz w piątek licznie stawili się na spotkanie organizacyjne. Prace przy 
Alwerni Św. Jacka rozpoczynamy w sobotę od godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich 
chętnych 
9. Kolekta za tydzień na ogrzewanie kościoła, z ub. niedzieli – 1950 zł, Opfergang – 
2350 zł. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Czabańka, Guz, Kawa, Łukaszczyk (ul. Wapienna) 
 

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 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html 
 
  



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 
PONIEDZIAŁEK   12 X 

7.00 Msza św. (za Parafian), o 18.00 – Różaniec 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Sławomira Olek, rodz. Annę i Alojzego Kauf, 

brata Bernarda, teściów, szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker 
WTOREK  Honorata Koźmińskiego 13 X 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników,  
o 18.00 – Różaniec 

ŚRODA   14 X 
7.00 Msza św. w jęz. niem: za †† Anastazję i Heinricha Schywalski oraz dzieci –  

o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie, o 18.00 – Różaniec 
11.00 Msza św. ślubna: Gabriela Hermann – Patryk Herrmann 
CZWARTEK  Teresy od Jezusa 15 X 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
17.30 Msza św. szkolna: za †† rodz. Ryszarda i Jadwigę Matuszek, Ernesta i Elżbietę 

Glinka, szwagra Franciszka Zimon, kuzynkę Hildegardę Emerling i jej męża,  
z pokr. Matuszek, Krupop, Gebauer i Glinka; o 18.00 – Różaniec 

PIĄTEK  Uroczystość Św. Jadwigi 16 X 
7.00 Msza św. (za Parafian), o 18.00 – Różaniec 

SOBOTA  Ignacego z Antiochii 17 X 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji syna Marka z okazji 30 urodzin 

12.00 Msza św. ślubna: Paulina Gebauer – Krzysztof Glensk 
13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Henryka Placheta z okazji 60 

urodzin 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Rainholda Skowronek, syna Ryszarda, 

Księży, kt. u nas pracowali i dusze w cz. c. 
NIEDZIELA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 18 X 

7.30 Msza św. za †† matkę Ingridę Salamon w r. śmierci, ojca Ireneusza, męża 
Waldemara i z pokr. 

10.00 Msza św.  za żyjących i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszej świątyni 
parafialnej 

15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka 

Moszkowskiego, rodziców, chrzestnych i sióstr 
 
W „Gościu Niedzielnym” 41/2020: 
- film na DVD „Ziemia Maryi” - piękny obraz o Matce Jezusa, który poruszy każdego widza. Wzbogacony o 85 
minut dodatkowych materiałów; 
- o nowej encyklice papieża Franciszka, która utwierdza w przekonaniu, że braterstwo to główny rys obecnego 
pontyfikatu; 
- rozmowa z autorem kanału Teobańkologia 


