
”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je 
zachowa”.  

(Łk 9) 
 

XII	Niedziela	Zwykła	–	19	czerwca	2022	–	Nr	18	(785)	
 

1. Niedzielna Msza Święta jest dla wszystkich wierzących bardzo ważna. To nasze 
cotygodniowe spotkanie z Panem Jezusem w słowie Bożym i w Komunii Świętej. Bóg 
pragnie, abyśmy o Nim pamiętali nawet podczas wakacji, które już wkrótce się zaczną. 
Apostołowie rozpoznali w Jezusie zapowiadanego Mesjasza, Syna Bożego, Nauczyciela, 
Dobrego Pasterza. Wielu ludzi poznało w Nim Boga jako uzdrowiciela odpuszczającego 
grzechy i wyrzucającego złe duchy. Dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do odpowiedzi na 
pytanie: Kim jestem dla ciebie? 
2. Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 2000 roku. Będziemy modlić się za wszystkich, którzy z różnych względów 
musieli opuścić kraj ojczysty, aby byli otaczani szacunkiem i doświadczali niezbędnej 
pomocy i życzliwości wśród innych narodów 
3. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 16.30  
i w soboty od godz. 9.00. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali w tym 
tygodniu. W tym tygodniu wylano posadzkę w części mieszkalnej. 
Dziękujemy firmie Piotra Fesser za wykonane prace 
4. Bóg zapłać wszystkim za piękne świadectwo wiary w czasie uroczystości Bożego 
Ciała: stawiającym ołtarze, dekorującym domy i otoczenie świątyni, dzieciom sypiącym 
kwiaty, komunijnym i rocznicowym, figurantom, niosącym nagłośnienie, służbie 
liturgicznej, mariankom i organistom, wszystkim za żarliwą modlitwę, śpiew i liczną 
obecność 
5. Uroczystości Jubileuszowe z okazji 50 - lecia utworzenia Diecezji Opolskiej na 
Górze Św. Anny: w piątek o godz. 19.00 w grocie lurdzkiej nabożeństwo ze świecami,  
w sobotę od 9.00 obchody kalwaryjskie, w niedzielę o godz. 10.00 pielgrzymka mężczyzn 
i młodzieńców (tekst zaproszenia w gablotce) 
6. Odpusty w naszym dekanacie: dziś w Gogolinie, za tydzień w Kątach, za dwa 
tygodnie w Kamionku i Nakle 
7. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1885 zł; 
Opfergang – 2365 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
8. Sprzątanie kościoła: Małek, Skrzypek, Fesser, Łagunionok (ul. Powstańców) 
 
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 

  



XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 VI 
7.30 Msza św. dziękczynna do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o zdrowie i Bożą Opiekę z okazji 20-stych urodzin syna Dawida i całej rodziny 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z procesją Eucharystyczną 
16.00 Msza św. do B. Op. z okazji pierwszej rocznicy ślubu, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie  

w rodzinie z obu stron 
PONIEDZIAŁEK Alojzego Gonzagi 20 VI 

7.00 Msza św. za †† Edeltraud Hansel w r. śm., wszystkich z rodzin Hansel i Buchwald  
i dusze w cz. c. 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę Łucję Sleziona w 8 r. śm., ojca Józefa i z pokr.; 
procesja eucharystyczna 

WTOREK  Nowenna do Św. Jacka, NMP Opolskiej 21 VI 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna, Msza św. zbiorowa w int. żyjących 
ŚRODA   22 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Krzysztofa Witek od mieszkańców ul. Szkolnej i za 

zmarłych z tej ulicy 
18.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna 
CZWARTEK  Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Dzień Ojca  23 VI 

7.00 Msza św. w intencji Ojców naszej Parafii 
18.00 Nabożeństwo i procesja eucharystyczna 
PIĄTEK  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 24 VI 

7.15 Spowiedź dzieci i młodzieży przed wakacjami 
8.00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego: w intencji uczniów, nauczycieli  

i pracowników naszej Szkoły Podstawowej 
18.30 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego w intencji młodzieży szkół 

ponadpodstawowych 
SOBOTA  Niepokalanego Serca NMP 25 VI 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji brata z okazji urodzin i jego rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Urszulę i Gerharda Dudek, teściową Anielę Lyra, 

dziadków z obu stron, wsz. z rodzin Dudek, Grabelus i Lyra 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 VI 

7.30 Msza św. za † Wiesławę Grobosch w miesiąc po śmierci 
10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Leny Swoboda, brata, 

rodziców i chrzestnych 
15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. za †† ojca Gerarda Lukasczyk w 4 r. śm. oraz jego żonę Małgorzatę 

 


