
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was 
nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem 
naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą 
nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 
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1. Dzisiaj wspominamy dzień oddania naszej świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. 
Dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na 
liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy 
naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się 
też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej 
obecności Pana Boga. Dziękujemy za liczne grono Parafian utrzymujących obiekty 
parafialne i angażujących się w życie naszej wspólnoty. Nie zapominamy o tych, którzy 
z radością i gorliwością podejmują dyżury sprzątania naszego kościoła 
2. Nie rezygnujmy z codziennej modlitwy różańcowej w naszych kościołach  
i w rodzinach. Niech będzie wspólnym wołaniem o zdrowie dla chorych, umocnienie dla 
izolowanych i oddalenie skutków epidemii, zarówno zdrowotnych jak i gospodarczych 
3. W świetle najnowszych przepisów państwowych (strefa czerwona) od wczoraj:  
w kościele parafialnym może przebywać 85 osób, w Kamionku 14 osób. 
Zasłaniamy usta i nos. Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we 
Mszy niedzielnej. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach poprzez Internet  
4. Dziś liczymy wiernych uczestniczących we Mszy niedzielnej i przystępujących do 
Komunii Świętej  
5. 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 i w niedziele po Mszach 
Świętych przed kościołem. Mamy tych różańców bardzo dużo, więc można nabyć dla 
bliskich i znajomych, ofiarować szczególnie tym, którzy już dawno się nie modlą 
6. Policja zwraca się z apelem do noszenia elementów odblaskowych po 
zapadnięciu zmroku, szczególnie przez osoby starsze 
7. Kancelaria parafialna w tym tygodniu nieczynna 
8. Kolekta dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień na misje. Kolekta z ub. niedzieli – 
1606 zł, Opfergang – 1607 zł, zbiórka na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – 1360 zł. 
Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: Małek, Konieczny, Konieczny, Gorzel (ul. Św. Czesława) 
 
W „Gościu Niedzielnym” 42/2020: 
- „Pandemia odsiała przede wszystkim tych ludzi, którzy przychodzili do kościoła kulturowo, 
zwyczajowo, z rozpędu”. O budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz 
najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński; 
- najbardziej cenną rzeczą, jaką robię, jest skłanianie ludzi do powracania do Boga – mówił ks. Piotr 
Pawlukiewicz. Zamieszczamy fragment jego autobiografii; 
- za bardzo skupiamy się na formie, zapominając czym Komunia tak naprawdę jest oraz że nie ma 
Komunii bez Eucharystii. Rozmowa z o. Dominikiem Jurczakiem o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz 
przeroście formy nad treścią.  



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 
PONIEDZIAŁEK   19 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) z okazji urodzin i 20 r. ślubu i dzieci, o 18.00 – Różaniec 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Helmuta i Adelę Ploch, teściów Antoniego i Gertrudę, 

rodz. Aleksego i Franciszkę Waletzko, bratową Gertrudę, szwagra Pawła, 
siostrzeńca Helmuta, rodz. Krystianę i Helmuta Adamiec, szwagierkę Hildegardę 
i męża, szwagra Jacka i dusze w cz. c. 

WTOREK  Nowenna do Św. Jacka 20 X 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych  

18.00 Różaniec i Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 
ŚRODA   21 X 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za † S. M. Agnieszkę Szymańską o 18.00 – Różaniec 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Bronisławę Gebauer w 1 rocznicę śmierci 
CZWARTEK  Jana Pawła II 22 X 

7.00 Msza św. za †† męża Seweryna Zuj, syna Jacka, rodz. Katarzynę i Michała, 
Paulinę i Wincentego, brata Jana, siostry Annę i Marię, szwagrów Huberta, Jana, 
Józefa; Teresę i Tomasza Mikolas, Piotra Bartoszek, z pokr. Zuj, Mika i Pielenga 

17.30 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w intencji Wiktora z okazji 10 urodzin, rodz.  
i brata; o 18.00 – Różaniec 

PIĄTEK   23 X 
7.00 Msza św. za † S. M. Justynę Suszka, o 18.00 – Różaniec 

17.00 Kamionek: Msza św. za † Jerzego Szymańskiego w miesiąc po śmierci 
SOBOTA   24 X 

7.00 Msza św. za †† Heinza i Waldemara Krupop, rodz., rodzeństwo, z pokr. Krupop  
i Hruzik 

13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Renaty  
i Manfreda Skowronek 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Patryka Kanz, ojca Ernesta, brata 
Norberta Lorenc, dziadków, chrzestną Helenę, Kamila Gajewski i z pokr.  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – MISYJNA, ZMIANA CZASU NA ZIMOWY 25 X 
7.30 Msza św. za †† rodz. Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo z obu stron 

oraz szwagra Ryszarda Skowronek 
10.00 Msza św.  za †† matkę Annę Matuszek w r. śmierci, ojca Antoniego, z pokr. 

Matuszek i Reinert 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Wilhelma i Gabrieli Reinert z okazji 40 r. ślubu 

i dzieci z rodzinami 
 
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 

 


