
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. 
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka 
też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy 
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy 
według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co 
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (1 Kor 15) 
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1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza 
liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie 
przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi 
tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma 
swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie 
2. Dziękujemy nielicznym przedstawicielom dzieci i młodzieży, którzy wczoraj 
uprzątnęli liście wokół kościoła i plebani 
3. W kościele parafialnym może przebywać 40 osób, w Kamionku 7 osób. Pozostali 
powinni pozostać przed kościołem. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa. Dyspensa od 
udziału we wszy niedzielnej została rozszerzona na tych wszystkich, którzy nie zmieszczą 
się do kościoła po ogłoszeniu nowych restrykcji 
4. Każdy z nas może się przyczynić do obniżenia kosztów wywozu śmieci ze cmentarza 
zabierając kwiaty, wieńce i znicze do domowych kontenerów. Uchroni nas to 
przed kolejną podwyżką opłat 
5. Podobnie jak wiosną, zachęcamy do składania ofiar na parafialne konto, by na 
bieżąco podołać wszystkim zobowiązaniom finansowym Parafii: 23 8884 0004 2003 0031 
7573 0001. W tytule należy wpisać darowizna na cele kultu religijnego, wówczas można 
ofiarę odliczyć od podstawy podatku w zeznaniu PIT-37 
6. Transmisja nabożeństw: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html  
7. Prace przy Alwerni św. Jacka prowadzone są we wtorki od godz. 17.00 i w soboty 
od godz. 9.00. Zapraszamy do pomocy wszystkich chętnych 
8. W zakrystii do nabycia różańce z drzewa oliwnego z Betlejem w cenie 10 zł 
9. Sprzątanie kościoła: Gwóźdź, Lukaszczyk, Lysek, Sleziona (ul. Św. Czesława) 
 
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  
 
  



NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 XI 
7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Eweliny i Andrzeja Kauczok, synów i matki 

10.00 Msza św. za †† matkę Elżbietę Morawiec w r. śm., ojca Eugeniusza, dziadków Julię i Jana 
Morawiec, z rodziny Morawiec i Malek 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op.  i MBNP (…) w pewnej intencji z okazji urodzin oraz za † ojca 

PONIEDZIAŁEK   23 XI 
7.00 Msza św. za †† Elżbietę Hibner w dniu urodzin i męża 

14.00 Pogrzeb † śp. Teresy Mondrzik, lat 90 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Józefa Jagieła, jego rodz., ojca Stanisława 

Noparlik, dziadków, Wernera Feilert, Ilonę Toy i z pokr. 
WTOREK  Andrzeja Dung Lac i Tow. 24 XI 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
ŚRODA  Katarzyny 25 XI 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za † Romana Kurpierz 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Bernarda Lika w 1 rocznicę śmierci 
CZWARTEK   26 XI 

7.00 Msza św. za †† kuzynkę Adelę Stanik, z pokr. i dusze w cz. c. 
17.00 Msza św. szkolna: (za Parafian) 
PIĄTEK   27 XI 

7.00 Msza św. za †† brata Jerzego Franz i Gerharda Placheta w dniu ich śmierci, rodz. 
Annę i Aleksandra, zm. z tych rodzin 

SOBOTA   28 XI 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji syna Mikołaja z okazji urodzin oraz za całą 

rodzinę 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Konrada Pietruszka, brata Romana, 

dziadków Katarzynę i Piotra Mańczyk, pokr. Konieczny - Mańczyk 
I NIEDZIELA ADWENTU 29 XI 

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

10.00 Msza św. za † Magdalenę Ledwoń w 1 rocznicę śmierci 
15.00 Nabożeństwo adwentowe 
16.00 Msza św. za † Elżbietę Kupski w 1 rocznicę śmierci 
 
W „Gościu Niedzielnym” 47/2020: 
- czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego wytłumaczyć? 
- jak pobożnie przeżyć Mszę Świętą w telewizji? 
- czy dzisiaj informacje o gotowych szczepionkach na Covid-19 należy traktować poważnie. 
 
W najnowszym "Małym Gościu": 
- płyta z piosenkami Magdy Anioł i piosenką roratnią "Kiedyś wino i Chleb" 
- o ludziach, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia 
- co zrobić, żeby skupić się na Mszy św.? 


